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పరక 

ఇది నాయిరువదిమూ(డవ నాటకము. దీనిలోని కథ పుఠాణస్థ 

మనది. ఈకథను నాకు నామ్మితులైన మ॥ రా॥కీ) ఓ లేటి పాఠ్య లీశ 

కవిగారు చెప్పినారు. వారికి నమస్మా-రములు. 

ఈనాటకము ని iy పీకి కాపు రాస్థానమహో రాజా వాఠశిధన సావో 

య్యమున నచ్చు వేయించితిని. yy శ్రి మహారాజుగారికి వారికుటుతిజ 

మునకు బర మేశ్యరుండు సర్వ కేయముల నొసంగి రశ్చించుంగాకం 

దీనికి నాందీ పస్తావనఅను నామితు)లగు (బ॥శీ కూచి నరసిం: 

శీఠాపురము పో Ye నరసింహా రాన్ర్రః 

286-_9_80 



ఇందుప చ్చు ప్యాతములు. 

rE 2 

పురుషులు. 

పద్మనాభ శాస) శథా నాయకుడు. 

వాతావిశా స్త్రి విష్క_ంభమున నచ్చు 
త oe నారాయణ కొ) బు హ్నణులు. 

స్రీలు. (1 
'సరోజినిాక ఖా నాయిక. 

లొ దరి WU క్ర - క DM : పార్వతి పద్దనాభ శాస్త రండవ ఇ ర్య, 

గవరమ్మా--మందులమ్ముక౯ "ను స్రీ 



గా మై | 

ఛా. నయొక్షి-ంతకతంబు లేకయె సదా 4 హృత్తాపముం గూర్చు చుక౯ొ 

గాయం బన్నివలె సహించుచును లో(ం జేయ నీగ్యాంగనకా 

భూయక్ళ క్తిని గాంచి, పంపీ జగము + న్చొక్కి-ంచు ఫ్రీమన్నహో 

మాయాదేవి తదార్శినుండి మిము సం$రశక్షించుత నృత్య్ఫృప౯ ! 

(నాంద్యంతేమున) 

సూత్సధారుడు(ప్రీవేశించి) బావా! పారిపార్శ్య కా ! 

పా---(పవేశించి) చితృము, ఏవమిసెలవు ? 

సూ.___[పదర్శనమునకు సర్వము సంసిద్ధముగా నున్నడా + 

పా---ఆ ! కవివర్యుండగు శ్రీపానుగంటి లక్షీ శ్రనరసింహారావు పంతులు 
గారి యిరువదిమూండవనాటక మెన “ సరోజిని ని బ్రదర్శిం 

= చుటకేనా ? 

సూ నుని వు గహించితివి గ్త్ 

పా--ఈమాట మారు మాసమ్ముకిందటనే చెప్పినారు మజిచితిరి 

కాంబోలు ! 

సూ... సత్నెసు ! ఇందు ముంమిషెం గనిగిన నాస్యృతిలోప ముగ వడు 



2 నరోజాస 

చున్నది కాసి సీవుతివిశేష మేమియు లేదు జోను గోసి 

యట్లాలోచించుచున్నా వేమి ? 

పామజటేమియు లేదు. తెరలోనుండి మీానాందీస్తవము విని, 

అయాం +! పర మేశ్వరస్తుతి మాని (చక్క తిసుతి చేసినాం జేసి లె లో 
యాయన * యసి యాక్చర్య ప పడితిని. అదికూడ మోాచరముః 

వ యోధర్శ్మ మేమో యని యిష్ప డాలోచించు చున్నాను. 

సూ కాదు, కాదు. 

ఆ. దాహథ” వావ్య + వాహనునకు నా 

య శై మాయయు¢ బరథమాత్సునకును) 

బక్ఫతిపురుషు తొకరి 4 మెకరు వాయకయుం[ ద 

ధర్శధథర్ములట్టు ¢ తథ్యముగను. 

గ్, పీజబు జగతిని బకుసర్వ4 బాధలకు న 
క శ్వ రి wd ర్? తెంబు శుద్రనిమ్మ్య్ర'యపు బవ్హాంబు గాదు 

గుటు తెలియంగనీయక 4 ప -వడక 
వూ, (2 

మహిని ముప్బోకలను బోవు*మూయ గాని, 

మహాజ్ఞాని యగు | శ్రీశంక రాణార్యస్యామికూడ మొదట నిర 
= న్ 

సించి, సిస్పత్వుల్నః పిదప నేమహాగావికిం జేతులు జోడించి, 

(యొక్కుట తిప్పినదిగాదో, సర్యపపంచమూలమగునాయాది 

స్ట కిని "నేను. _బౌగంచితిని. అందు నె పరీత్య మే మున్నది 2 

పత్యూవాకారకు గాలు కరుణించి విడిచిన చో బరమ గల 

మ్మపయత్నముగా( డానంత నదియే సిదించును. 

పా (నవు(చు) బావగారూ! పరమలా"కిక పు పు బవృత్తుల విపులికరించి, 

యఖభివన్శించువు వాసిష గ రాల బవిక్రిమాలిన 

క డుచున్నాను ! ఇట మాయప ప్రస 2 యే 



నాగం నిం 

మున్నది? స గ. ండ్లి చేసికోనని య ఖా 

కీయుట మాయ సూ? పెద్ద భార్య బలవంతషె? రెండవ వెన 

చేయుట మాయయా ? మోాతత్వ వాక్యములు న. 

బోధపడుట లేను. 

సూ---అట్లు బోధపడని దానికే, జబొననియుం గాదసియు. గూడం 

జెప్పుటకు ఏలు లేని దానికే, చేదాంతులు $౪మాయ” యని 

_సెరువె పెట్టినారు. లౌక్రికజీవనమున కుపయోగించి, పజల 

సత్స్రవృత్తులలో? బెట్ట చక్కగా నడిపించుట క వేదాంతము 

పుట్టినది. పాదముతో మాయాపభావ మేమియు నగ 

పడుట లే దనుకొనుచున్నావా మేమి? 

స ఒన్లినొల్లను ద్వితీ యో ద్యావా మని పోరి 

తరుణితీపులలోనం 4 దగులుకొనుట, 

బహుదూరవదృ ష్టాయు 4 గృహమందలియసూయం 

దణిం గాంచంజూలొ” 4 _దాబయగుట్క 

లే లేత పాయంపు4 లేమ లోకోత్తర 

చాంతిసౌశీల్యము థీ బనంబజాసుట్క 

పరమపతిి వత 4 పరహితతత్పర 
చిటికలో రాకాసి4కేడె యగుట, 

సే యీసుచే మలవమలమాడి € యింతి యొగుల 

కొఆకుః ద్భవ్వ్న నగోతిలోం 4 నూలి, తెనె 

చచ్చు--టిది యెల్ల దై/్రలోక్య+జననిమాయ 

యద్భుతపులిల యే కొక 4 యస్య మయ్య గ 

పారి=-మోరు చెప్పినది సత్యముగానే గోచరించుతున్నడి. సరోజిసి 

య. గృర చర్యలు మహః ఘోరముగ నున్నవి, 



4 సరో జిని. 

నూ___ఉండవా మజి ? నాటకము భయానకరసాత్సక మైనది, కవీ 

ఎహుగంథకర్యయ నాటకి రచనయం దారి తేజీనయతే(డు. 

ఫాాశకాని బావా! పారతీపాతముమ్నా తము పరమ పవి త మైన 

ప్మాతము. ఆమె యేల మాయామాతవలలలోం బడ లేదో 

తెలియను. 

సూ. తెలిపెదను విను. మాయామాత యితరులకు మహాధీఃరు 

రాలుగా గాన్పించునుగాని తన భక్తులకును, భఛకురాఇడకును 

తా Va] య 

ఆతి సౌమ్య మూా గగానే 6 దును. 

గీ. కోఆలను బట్టి యిలుకను 4 జీరి చంపు 

(కూరమాగ్లాలి తెనముగ్గు4క్రూన కెద 

"బాధ కలుగనియుు తాం 4 బండ. బీ 
యి ౧౧ ణు 

హొనుచు. గొంపోయి కావాడు౪€ళొనునుగాబె! 

పా-నిజము బావా ! నిజము! లోకమాత యామె నబ్బ్లు రక్షించి 

సవోజినిని దుర్శరణము పాలుచేసినది. ఆమెకు సుఖములు 

కష్పాంతము _లెనపి, 

సూ---అ్ట్టిమాట లే కలట్కుచు€ బ్ర)దర్శనము! _బారంభించు టకు 

బద్భనాభశా స్త్రి రాంబోవుచు న్నా (దు. (పుస్గావన వూలించి 

మన మి(క( బొవుదము రమ్ము. 

(ఇద్దణు నిష్క-మింతురు.) 

కూచి నరనీంవాము 



పిదేశము---| శీ రామపురము. 

(పవేశము-_పద్భ నాభ శాసి ల్సి యతని భార్య సరోజిని, 

పపాణవీయా ! సరోజినీ ! నీను బోధించిన యాలోచనమునం 
గు తెప్పక వాటిల్లు నసి యిడివలు కన్ని సారులో చెప్పితిని. 

ఇంక నదియ పట్టుకొని నన్ను బాధించుట తగునా? 

సజాానాథా 1! నీసేవకుశాలను. మిము బాధించుటకు నేను (బయ 

త్నింతునా * మోకు నాకు గలిగియున్న బాధ మేదో మంద 

భాగ్యుల మైన మనమూలమున వంశమునకుం గలిగిన బాధ 

యెదో తొలంగిపోవలయు నని నే నింతగా. _బాశకులాడుచు 

“న్నాను. నితండిగారు నిన్ను. గాంచంబటైక జూ వారిఖ్యాశి, 

వారిపాండి తను, ౫ రివంశిము సిన నిణవంయబ్యో” నావు. సిక 

నడివయస్సు దాంటుచున్నదిః నితో నింక నీచేుు పోవలనీన 

వేనా ? సీతండి) పెరు పోవలనసినదేస* ? నివంశము పోవలసిన 

దేనా ? అట్టిమరవస్థ వచ్చునేమో యను భయముచేతనే 

సిన్ను6 దిరుగ వివావాముం కేణ5్” మను మన్నాను. 
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ఫ్... అ. మొదటిమనున్ఫువాండె , మూఢాత్ను(డై యుండ 

మాణుమనున్ర వాని + మాట యేమి ? 

ఆరగించు జ్యరితు 4 డసుసంశయుండు గాల 

మజలం దినెశువాని 4$ మాట యిమి? 

స నాథా? వటిమాటలు ? ఇపష్టముండునా ? సంసారముతో 

నుండి సంసారకృత్యములు నిర్వహీంపవచ్చును. లేదా 

వేడాంతములో. బడి యాదారిని బోవలసినది. అంబవేకాని 

సంసారపుగొడనలనుగూర్చి మాటలాడుకొనునప్పుడు వేశాం 

తవచన ములు ఇెప్పీ, 'వేడాంతిమాన్షములం౫హార్చి మాటలాడు 

శానునప్పు కు సంసారపుసంబంధములు చెప్పి యెగంబెట్రె మొండి 

చేయిచమూపుట ధర్దము కాదు. మొదటిమనువువాండు మూఢా 

త్నుండసని సిద్దాంతమా? మనునుమానినవా రెవకు? యోగులు 

మానిరా ? వేదాంతులు మానిరా? మహకర్షులు మానిరా ? 

తప్పో యొప్పో, నూారుకూడ వారితోపాటు పెండ్లి చేసికొం 

తర. నామహాపాపము చేతి నాపెండ్షి ఇలించినది కాదు. తిరుగ 

'బుండ్లి చెనీకొసి పుక)వంతు(శ వగుము* ఎందులకు సండెహిం 

చుచున్నా వ్ర గ ఒక భార్య యుఎడగా రెండవ భార్యను దెచ్చు 

కొనుటకు సంబేవామా * మోశాఖకు మూలపుగుమంగెన 

యూజ్ఞవల్క్యమహర్టి కి లేని సందేహము నీకెందుకు. ఆయన 

యాచరిం చిన క్లే 

జ. (లెంపలువై చుకొని) ఆయనకు నాకు సామ్యమా ? ఎంతమాట! 

ఆయన యవతారపురుషులు, తపస్పంపన్ను లు, 

సంాసెండ్లాలను  సమర్థించుకొనుటకుః బెద్దతఫ స్సెందులకు ? అవ Go 
CC 



(పథ మాంకము- 7 

తారపుుము-జే కాని యాలి నాజ్ఞాః c బెట్టలేండా? వమీ 

మాటలాడరు ? 

పె---నన్ను క్షమింపుము. నాకు పెండి యక్క్_.ఆ లేదూ 

న__ఎంవుచేత ? 

పే నాకు బుతు డక్కత లేదు 

స-_వల ? 

ప_పుత్సు(డు లే యెకల దుగ్షతి యనునమ్ముకము' నాకు లేదు* 

స-_అట్టినమ్మకి ము నా కున్నది, అందువలన సికు( బుతు డుండకో 

తీరదు. 

జ---సవోజినీ ! అంతపట్టుదల యేల? నేను దికుగ వివాహమునేసి' 

కొనినండువలన ననేక భాధ లున్నవి. అవి యన్నియు. దికుగ6 

జెప్పనేల? సీ వాలోచించుకొన రాదా? పుకుఃడు లేకున్నను, 

ధనము లేకున్నను, గలహాము లేకుండమాగ త మిప్పటి కున్నా 

ము ఈలాగున దినములు వెకలనీ_నామాట విను. 

శ---నేను నాసవతితో. దెబ్బలాడుదు నని సందేహించుచున్నా పా? 
నే నంత మూశణురాలనా?9 నే నట్టిదాన నె యగునెడల ని 

న్నిందుల కింత సోత్సహింతు నా 2న కాసందహా మంతమా' 

[తము వలను. నామేనగోండలిని నేను బహిప్పాణముగాం 

జూచుకొనుచున్నాను. నీతరువాత నీలోకమున నాకు దాని 

కంప బియవస్తువు "లేదు, అది యత్యుకృమురా లగు నసి 

నావిశ్వాసము. దాసిని సీకుం బెండ్రి చేసెదను. తగవుల కింక 

నవకాశ మేది? నే నొక్క తె నున్నయెకల నీ కెంత శాంతిగ 

నుండునో మే మిద్దఆ మున్నంగూడ నశ్లు యుండు నని నిశ్ళ 

యముగా అనుసమ. 



* 
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పవట్టిమాట. కిలనాములు తప్పవు-తప్పవు- పపంచ వెఖరి. నీవు 
నా. మెం వా 8 అవ యటుండనిమ్ము. మొ మొదట 

నం. వాది నవ "సము నతి చును. 

స---హెా-హో-హోె. (నవ్వ) నొకు-అబ్బ !_నీమె ననురాగము నశిం 

చునా ? సరిసరి. పెద్ద లగుచున్నందులకు మతి జంకుట కారం 

భించిన ట్రగపడుచున్న దే. 

ప---ఈ పెద్దతనములో నాకు. బం డెండేంక్త పడుచు సంటంగట్తవలయు 

నని నీకు. దోంచుట నాకర్మము కాదా? దానికి సుఖమా- 

నాకు సుఖమా ? సీసలో నత్శరకున్ర లే దని యది మొగము 
చిట్టంచుకొనుట- చెంబులో నాముదమునిండు కొన్నదని నేనుదేవు 

లాడుట_పూలదండకి”ొఆ కోడి పాకులాడుట, ఫొడుముకుండు 

కొఆఅకు నేను దడుముకొనుట-అది యాక్టు యిగ్లై నన్ను సమో 

పీంప్క నే నై యను వెనుకకు జంకుట-నా శకెందు కిట్టిమహో 

క సానుభ వము ? ఇశ సంతానయోగ మేమి-నాపిండకూడు.* 

స ఆబ్బ ! పిల్లలు గన లేనంత 'పెద్దతనము మో కెక్క-డిది ి చాలు 

లెండు. మాపెద్దమామయ్యకు డెబ్బది యేడవ యేట. జతుర్ధ 

భార్యకు గొడుకు పుట్టలేదా ? ముసలితనముదారి ముసలి 

తనమే-కొడుకుదారి కొడు కే-చానికి దీనికి సంబంధ మేమున్నది? 

ప--అలాగా ! శారీర శాస్త్రములో నిడి యొక్టకొత్తయంశమూా ? 

పోని నాశేెందులకు ? కాని మజీయొక సంగతి. నీకు సవతి 

వచ్చినయెడల నాకు న్నిపె. _బేమ నశించుట నిశ్చయము. అట్టి 

దుష్ట పరిస్థితి రాకుండ నన్ను. గరుణింపుము. : 

సా-అడి దొంగమాట ! నీకు నాపై ననురాగము నశించు నని నేను 

నమ్మును- నీసుఖముకొఅశే నే నింత పాయకులాడినప్వుడు నీవు 



(పథమాంకి ము. డీ 

న న్నసాదరణ మొనర్తు వని నేను విశ్వసింపంగలనా ? పోనీ. 

అసఫ్రే జరిగినను నేశు విచారించుదానను గానుజుమా. నీన్ర 

నాతో మాటలాడ నక్క_-అలేదు నన్ను జూడనక్క_ఆ లేద, 

నాసవతితో నే సుఖమున నుండుము. నా కదియే కావలనీనదిం 

మాయిద్రఅసుఖ మే నాసుఖము. నేను మిాకిద్దణి కుపచార 

ములు సేయుచు దైవధ్యాన మునర్చుకొనుచు నుందుశు* 

నాకు గావలసిన దంతకం"ఖు నేమియు లేను 

క---ఇప్పు డశ్షు యందువు. తరువాత నన్నియు నీకే కావలసివచ్నునుః 

నేను నిసవతిగదిలో. గూరుచుండి గుసగుశలాడంగ నాగుస 

గుస లెందులకో నీకు. గావలసివచ్చును నేను నాసరి కొన్న 

పెండి కూంతుతో నవ్విన యెడల నానవ్వునకు మూలకారణ 

మేదో నీకు. గావలసివచ్చును. నేశు నీమేనంగోడలి కిటు 

రమ్ముని సంజ్ఞ చేయంగ నాసంజ్ఞకుం (బధాన హేతు వేదో నీకుం 

గావలసివచ్చును, నేను నాద్వితీయ భార్య వంక యాభాలాభ 

ముగం జూడంగ నెండు కట్లు చూచుచున్నా వని నీవు నన్ను 

నిలువ బెట్టి యవుగకుందు వా $ నాదూపునకుం గారణ మేదో 

చెప్పినను నీవ నమ్ముదువా ? నమ్మక నాచే భయంకరము లైన 

పమాణములను చేయింపకుందువా ? ద్వితీయ భా ర్యాగవాణ 

మహాపాపము నా కిప్పటికి లేదు కావున నీవు సుఖముగా 

నాన్నావు. నన్ను సుఖముగా నుండనిచ్చుచున్నావు అంతే 
కాని సంసారమున నుండందలంచినవాండుు సుఖపడందలంచిన 

వాదు, (బనుక (దలచిన వాండు శింకవనసాౌరి చెండి పీీటలమిోా6 

దికి సిగపడవచ్చునా * అదిగాక నాకులేని దేవలాట నీకె 

దులరు ? 

2 
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సఎంకులకా ? మాసంతానహీనతకు నేనే కారణవును. నావంటి 

మండ ఫెగ్యురాలిని, నావంటిగొడా?లిని, బోరు వివాహమాడ 

కుండినయెడల మో కీమర్యోగము సిద్ధించి యుండదు. నేను 

మోయింటం బడుటచేత మోాయి ల్లిట్లు నాశనమైవోవుచున్నది 

కదా యని నేను రేయుంబవళ్లు లోలోపల. గుమిలికుమిలి 

యెంత యేడ్చుచున్నానో పరమేశ్వగున కే యెజుక. ఈమహో 
పాపము నానెత్తిని బడకుండుట్నే మిమ్ము బెండ్లి చేసిళాను 

మనుచున్నాను. కాని మా ేమనచున్నారు ? నేను బెండ్లి 

వేసికొనను. ఈపాపము నీతలపైం బడవలసినబే-నీ ఏందుల్నకె 
ఘూరనరకశిక్ష ననుఖభవింపవలసినబే, శాశ్వతముగా ననుభ 

వింపవలసినణే యని మీ రనుచున్నాళు. భర్తవనెననీ కిది 
న్యాయమా? నాపాపవిముక్షిక్సి నాయాత్మ శాంతికి నీవు తోడు 

పడ నక్క-ఆఅలేదా ? నామనస్పునందలి మహాపరితాపమును 

న్వ్ర (గహింపక, నాస్వ భావ సారళ్యము వెన గుక్తెఆుగక, 

నన్ను వట్టికోపస్వ భావు రాలిగం దుచ్చు రాలిగం కోవలసంసార 

లంపటురాలిగ భావించుట తగునా ? మోకన్ను సన్న లకు, మా 

మందహాసములకు, మోాకిచకిచలకుం గారణము చెప్పు మని 
చేను నిన్ను బాధింతు నని యనుకొనుచున్నావా * నన్ను. 

గూర్చి యొంతనీచమైన యభిప్రాయను సీకున్నది !. నే నట్టి 

యధమురాల నైనయెడల ని న్నిండుల చేల పోత్సహింతును? 

నీతో సంసారసుఖము నా కింక నక్క-ఆ లేదు. అది నీతో 

సుఖవడుచుండగ నేను గన్నులలో నిప్పులు పోసిళొనను, 
స్పష్టముగం జెప్పితినా * 

ప---చెప్పుటలోమ్యాతము స్పష్టత శకెప్పుడు లోపము లేదు, కాసి= 
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స-__ఆ చరణలో లోపముశచ్చు నేమో యని సంజేహించుచుంటివి 

కావున నేను నీయిల్లువదలి విరాగినినె తీర్ధయాత్రలు చేసికా 

నుచు, శేషకాలము దొరలింతును. నావీడ యిట్లువదలినపిమట 

సంతోవమముగ నీవు భార్యతో నుండవచ్చునుగాడా ? 

వ... అయ్య యో! నీవ కీకగా నుంటి వని శే నంటినా ? నేను 

భార్యతో సంత'*వీంతు నని యంటినా ? నాకు భార్య యొ 

క తె కావలయు నని యంటినా? నిన్ను విరాగినిని గమ్మం 

టినా 2 నిన్నిల్లు దాటి పొమ్మంటినా కి ఎందుల కీమాటలు? 

సలా-నేను జెప్పీనమాట వినవా? వినవా? 

ప---నామనువుసంబంధమెనమాట యెన వినను. నాకుం బెండ్లి 
యక్క-ఆ లేదు. 

సఎందు చేత ? 

ప----అది నీకు మంచిదికాదు, నాకు మంచిదికాదు. చానికి మంచిది 

కాదు. దానికి గర్భముచాలక బిక్షపుట్రిన యెడల బిడ్డకు మం 

చిది గాదు. (పపంచమునకు మంచిది కాదు. పరమార్థమునకు 

మంచిదికాదు. 

సావఏటిమా టలయ్యా t నీవు చేసికొన్న రెండవ'సెం డితో? పపంచ 

మునకు సంబంధ మెందులకయ్యా 2 

ప___ నాయక కి చేత-- 

స-పరిహాసమునకు సమయముకాదు. నామేన(గోడ లట్టిడి కాదు. 

అది నీకు భార్య యగుట తప్పదు. నే నెన్నియా యోజించి 

సీమనును సంకల్పించుకొంటిని. ఇదివఆకు. బడిదినములనుండి 

చెవి నిల్లు కట్టుకొని పోరుచురిటిని. నీవు వినవెతివి. ఇది కడ 

పటిసారి నీవినాహ మిప్పుడు స్థిరపగక తప్పదు---తవ్పదు, 
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₹_.సతోజిసీ ! నీ కింత పంతము వలకు ఆలోచించుకొందను. మన 

ము పడిపదునాబ్దుసంవత్సరములనుండికా'పురము చేయు చు న్నా 

ముం ఛ ర్భృ భా ర్యాసంబుధమువలనిసుఖ మేదో యంతయు. 

బూగొగా నెబుగుదుము. లక గొ ఒత్త గాం డెలిసికొనవలసిన 

చేడియు లేదు. ఎవరు తెలిసికొన్నను, నెంతకాలము శెలిసి 
కొన్నను నిదియే కౌని యింతకన్న తబ్బస మేమియు లేదు. ఈ 

యనుభ వములో? బశున్రలు మనముకూడ సమాన పాంశీత్యము 

కలవారము. ఇ గాత కాంపుర మింటిమో(దం బడ వెచికొ 

నక యింతటితో నైన బుద్ధి తెచ్చుకొని యుండవలయునుగా దా? ' 

స... పరిణయమునకు ఫలము భార్యను గాంగిలించుకొని పండుకొను 

టమే యని పలుకుచున్నావు. అది కాదు. భార్యా పరీరంభము 

పజాభివృద్ధి కెక్కడ సాధనము కాదో యక్క_డ పరిణయఫ 

లము లే దన్నమాటయే. అందు చేత. జెండ్లి చేసిళానక తప్ప 

దనుచున్నాను. ఒక్క-కీల్ల వానినిమూ తము కనుము. అటు పైని 
సంసారమును బరిత్య జించి సన్న్యసింపుము, చేను సంతోషిం 

తును. నీవంశములోని పూర్వులు సంఖో షమీంతురుం 

ప_పోనిమ్ము. దత్తుని దెచ్చి పెంచుకొందము. 

సలాపెండ్షి కవకాశము లేనివితంతువులు చేయవలనీన కక్కు_రిపని నీ 

కేల ? మగవాండవు. పదునాల్లుపెండ్రింద్లు చేసికొనుట కధి 

I శార మున్న వాండవు-ట--కానీ= 

హనీ. వెన్నా చెప్పిన సరియేే యెంతపట్టుపట్టిన సరియే కాని, నేను 
బెంక్షీ చేసికొనను, | 

స=వేనికొనవా-చేసికొనవా ? నేను జెప్పీనమాటలు విననే వినవా? 
ఇంక నీకు నాకు నింతేనా ? సికు పిథేయనె, యింత కౌలము కు 



సీయాజ్ఞ లను శికమున ధరించి పివర్సింప లేదా 2 ఇన్ని సంవత్స 

రము లూడిగము చేసిన బానిసయం దింతనిర్దాక్షి ణ్యమా రి 

ఇంత యలవ్యమా ? లెంత నిరసనమా? నేను సిగుబెడియ 

ములు లేనదాన ననుకొంటివా ? మానుషము లేనిచాన నను 

కొంటివా ? పట్టుడల లేనిదాన ననుకొంటినా ? నే నీయవ 

మానమును సహింతునా ? నే నుండంగా నీవు పెండి చేసికొం 

దువా కాక నే సీర్మాతి (ప్రాణత్యాగమును చేసికొని నీకు 

బెండ్లి కవకాశ మిమ్మందువా రి 

పా-అయ్యయ్యూ ! అ శ్రుడ్తు వేల 2 నాద్వితీయవి వాహ నాటకమునకు 

నీ యీడ్పు నాందియా ? నాయేద్సు భరత వాక్యమా ి ఇంత 

దిక్కుమాలిన పెండ్లి నా కొని న న్నేల బాధింతువు ? 

స-నీబాధలు నాబాధలుగూడ నంతమగునట్టు నేను జచ్చుటకు సిద్ధమై 

యుంటినిగాదా ? (లేచును) 

ప__సరోజినీ ! వలదు, తొందరవలదు, నీవ చచ్చు ఇందులకు? 

చెప్పినమాట విను. రవంత యాలోచించుకొందము- 

ఫ.. పెండి చేసికొనుట కాలోచన యెందులకు? ఇదేమి వ్యవసాయము 

చేయుటా, వ్యా జ్యెము -వేయుటా, వ్యాపారము వేయుటా ? 

పెండ్లి చేసికొనుటకు జెద్దయాలోచన కావలయు నేమి ? 

ప___నిజమే- ఆలోచన యున్న వాండు పెండ్లి చేసికొౌనియే యుడండుం 

నీన్ర చెప్పిన ట్లాలోచింపను. నీయిపానుసాతము పెండి వేసి 

కొందును లేం 

సఒ. నిజముగా నే-- చేసికెందువా ? సంత షమే= ఈమాతమున 

కన్ని నాళ్లు బిగిసితి వెందులకుక ఈవూసము”ె ముహూర్తము 

ల.న. వా గ 
నో 
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ప రెంకవ పెండ్లికి ముహూర్త మెందులకు ? 

సానీకు శెండనపెంక్లి గాని నామేనంగోడలికి మొదటిదే కాదా? 
స... అఆలాగా ! అప్పటికొలంది నాలోచింపవచ్చును. 

స వెండి జేసికొను మనుసరికి. గిక్కు గు మనకుండ మంగళస్నా నము 

చేసి వీ బంటమోా(దం గూర్చుండవలయును గాని యిట్లు భీమ్మీంచు 

కొందురా ? నిషేపసములాగున._ ప పదుమూండేండ్ర కుబ్దది... 

సిధాన్నము. ఎగిరిగంతు వేయుటకు బదులు వెనుకా డద" 'వేమి ? 
నీవు వానిని జూచితివికాదా ? 

వ----ఫరాడ లేదు. 

స----చూడ కేమి ? మూండేండ కిందట సీకుం బాాణముమిాందికి వచ్చి 
నప్పు డేది యిక్క_.డకు రాలేదా? 

ప----అలాగా ! నాకు జ్ఞప్తి పి లేదు పోనీ. ఈసాక వచ్చినప్పుడు తిరుగ 
నంతపని జరుగహాకచా ? 

సామ రింక నపశకునవుమూాట లాడకుండు. నామనస్సునకు. జాల 
గప్టముగా నుండును. పోయి పండుకొందము. రండు. 

పా-సంరే నడు వచ్చుచున్నాను. (సరోజిని పోవ్రను.) 
గీ. మనువుకం'కును శుభము లే 4 దనెడు పల్కు, 

నాయెడ నసత్య మకుచుం గా 4నంగబడి మెం 

జావ్చకం కుం గప్టము చేరు 6 జగతి. గలుగ 
దనుపలుకు నాయెడల మిథ్య థీ యయ్యె నకట! " 

నీకు మనుచేల యని నన్ను $ లోక మడుగ 
సలిబలాత్క్భిలి చేతను + జం. ఫుకొంటి 

ననవ లెను గాదె వేకేమి + యనంగవచ్చు 
నవ్వులాటకు గుజయయ్యె 4 నావ బ్రదుకు, 



యే భమూాంక ము. కేం 

ఎటి(గియుండి యు: దప్పాచ+రించుదుంటి 

నిష్ట డుణ్నువెన చేకాచ4రించుచుంటే 

బుద్ధికి స్వతెంతతాశ కి 4 పోయెనొ కా. 

బుద్ధికి స్వతంతశ క్రియే 4 మొదట లేదొ? 

ఖ్ మొక్క-టి, జరగదు ళకృతి మజొకటి 

ధరణి చెల్లక కీగలి $ తప్ప 'ెపుడు 
మనుజబుద్దికి స్వాతంత్ర 4మహిమ యున్న 

సృష్టిలో నింత వ్యత్యాస 4 మేల కలుగు? 

ఏది యేలాగున జరుగనున్నడోో ! 

(నేపథ్యమున) నాథా! రాచేమి? 

ప----ఇదినో వచ్చుచున్నాను. (నిష్కటిమించును.) 

జడి [పథమాంక ముం 



సరి ని. 
Br య ఆ రరర] 
ప బలల నా = 

ద్వితీయా౦క ము. 

= ఆలా 

ప్రదేశ ము----శీీరామపుర ము. 

(ప వేశము.___ నారాయణశాసి ల వాతావీనాస Ye 
అణాల ల 

చా. నారాయణశా స్త్రీ ! పద్భనాభశ్యాస్ర్రీయంత యదృష్టవంతుసే 

జాడ లేదురా. ఏమికుల్హడిరా ! బొబ్బ లిపోడుముకాయలాగున 

నెంత వాటముగా నున్నదిరా ! ఆసన్ననిమూతి యాయొడుపు 

నామెజు(గు ! వవావ్యా ! "శేయుంబవళ్లు రొంటం బెట్టుకొని 

లిరుగ(దగిన ట్రున్నదడిరా. నీవాపిల్లను దిన్నగ6 జూడ లేదా 

యేమి ? వి ఘ్నేశన్వరపూజ మొదలుకొని, మంగళ పుటారతివఆ 

+ "క్రాన్లో భనపుంబెండ్షి కూంతునే ఉప్పవేయకుండం జూచితినిరాం 

గ ర్భాథానపుం బెంక్షి కూంతు రదిగో! ఆలాగున నున్న యెడల 

చేవేం దభోగముకాద6ంటర { 

నాావాతాపిశా స్త్రీ ! ఏదో పెద్ద బహ్మోండముగాం శెప్పుచున్నా 

వేమిరా ? నేను బెద్దవాండను. నేను జెప్పీనమాట విను. 
(శొత్తపెండ్రికూంతు లందజు (కొత్తపొడుములాగున గాటుగా నే 

యుందురురా. అగాటు, ఆక మ్మ(దనము సిలువ(బడవు రాం 
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మూ రా తులు కాకుండంగ నే వట్టదూగర. ఇందులో నున్న 

కీటు కెక్కడ నున్నదనుకాన్నావు ? కమ్మనివాసన గొట్టునట్లు 

దోర మొన కాష్ట , గోరోచనపురంగు గల గోఘృతపు మేళ వింపు, 

మోకతాదెన గుల్లసున్నపు(బిసరు, గరుసు కాకుండ, మెక్తన 

కాకుండి మట్టసమైన మర్లన---ఇవీ పొడుమున ట్రే పొలం 

తిక్రి( బా్రాయము సరిగా సట్టిది ఉప్పరత్షణములో నది పెసలే 

,యిదిమైస లే. దిక్కుమాలిన (పపంచము5ా ! దేనికి నిలుకడ 

'లేమరా ! ఇందులో నున్న వెన్షసొగ సేది యనుకొస్నావు? పెం 

తేయెనమూండు నెలలు శాకుండనే సప్త యగుట--( పక్కలో 

నికి సిద్దపడుట-ఇదిపూ[(తిము కొంచెము ఏలఅక్షణముగా నున్న 

వా--ావలాగైన నేమి ? పద్మనాభ శాస్తి) మహాదృష్టవంతుం డనక 

తిష్ప ము 

నా_ఏమో ! ఎవరు చెప్పగలం? ఇది బలాత్కౌారమున జరిగిన 

వివావాము. మగండు చెంశ్లాముకు దిన్న (గ నేచుకొనునే 

లేదో, ఒకవేళ యేలుకొని జానినే మకగియుం డుననుకో. సరో 

జినివలన నె్న్లూ ప్కుమునుంగునో! వమి సంజేహూములో, యేసు 

సంరంభములో, యేమి సంభుర్ణ ఇములో, యేమి సహో భధ 

ములో యెవం డెఖుయపను ? 

వా._--ఆృమాటమ్మాతము. చెప్పు కేమి. సరోజిని యెంతబుగ్ధిమ=తు 

రాలు! ఎతశాంతురాలు! ఎంతపతిభ కి గలయిభంయు! 

ఎంతిదై వభీతిగ ది ! 

నో___ చే నెతుంగగినంటటరా ౪ ఆమె యిప్పటినఅకు మంచి దే. సిశ్ళాయ 

ముగా పుంబచిదే కాని మంచిత నానికిమాతము స్థరత్వి మెక 

డీదీ 0 పాణ మున్నంచే కాలుకు + ల. మాం ay పో స Eg 

Pe» yl ~ 
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మంచివానిని మంచివాం డనవలదు చెడ్డవానిని జె్సవాం డన 

వలదు. అందులో సవతు లున్నకాంపురములో శాంతి నిల్చు 

నా? మంచితనము సిబ్చ్పునా ఓ అయినను ముందునొడవలు - 

నున శకెందులకు ? ఇండ్రకుం బోవుదమురా. పీసు నింక గదిలో 

నికి. బంపీంచుట మే యవశిష్టము కాదా 2 ఇంక స్ర్రీలగొడవ 

యే కాదా ? రమ్ము ! పోవుదము. 

ఇ సవిపష్కు-భల భ మూ 

(పదేశ ముగ ర్భా భోనపుగ దీపక్ (పంచ పాళి 

(శ వేశ ము... సరోజిని, పార్వతి 

స---పార్వతీ ! రెకకిన్నిగూడ లున్న వేమే ! తిన్నంగం దొడుగుకోన 

లేని చంటిపిల్ల వయకు! ఉండు నేను సరివేసెకను. (సరిచేయుకు) 

చరెకచేతులు కొంచెము పొడుగుగా నున్నవే, అంచులు లోనికి 

రవంత మడ(తును. (అట్లు చేయును) ఉన్నమిరియాలసే 

రొక్క_టియు. _బెటలో వేసికాంటి 'వేమి ? విని వేసికో లేక 

పోతిజా ? 

పా._--పైని చేసికొన్న యెడల డాబుగా నుండు నని జడిసి య్య 

చేసితిని 

స-ా-ఈ రాతి డాబుగా నుకుటకి'జఅకీ వని వేసిపషెోముంటిసిః 
సత స జ రే 
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కాన్నినాళ్లు గడచినతరువాత నేచీరమైన సరే యేశెకయెన 

సశే. తలదువ్వుకొన్న సే చింపిరితలయెన సశే, సంసారథోర 
ణిలో రవంత పాాంతంబడినపీమ్మూట నేమియు నక్క-ఆ లేదమ్మా. 

కొత్త గనుకనే. పపంచ్ననెఖరి ననుసరించి యున్నంతమట్టులో 

రవంతనీటు కాసంతసింగారము, ఇదిగో నామడలోని చంద 

హారము గూడ వైచికో (వేయును) 

పా---నీహారము సాశెందు కిచ్చితివి ? అత్తా నీకో ! 

స---నామగనినే నీకిచ్చినప్పుడు హోర మెంత ? పార్వతీ! నా కింక సిం 
గార మక్క-ట లేదు. వసుఖముకూడ నక్క-ఆఅలేదు. పాపభీతి 

కలిగి, పతిభక్కి కలిగి పరాత్పరుని శేవించుచు దినము లీశ్సు 

చున్నాను. పోర బ్దవశ మున నాగర్భము ఫలింప లేదు. నీశడుపు 

ఫలించు నని నిన్ను నాయింటికి. డెచ్చుకొంటిని. ఎవతెయో 

శాంత్తదై నయెడల నదియు నేను గాటులాడుదు మనియు నందు 

వలన సంసారశనాంతి నశించుననియు, గృవహపవి తత మూసి 

పోవు ననియు భయపడి నాబహిప్పాణమ వైన నిన్ను నా 

స్థానమున నిలిపి నేను రవంత యోసరిల్లితిని. నీవు త్వరగం 

బెద్దదాన వైతివి, చేను మహానంద మొండితిని. అంతకం"బం 

ద్వరగ గర్భవతివైనయెడల నాకు గావలసిన దింకో నేమియు 

నుండదు. అందుకొ'ఆకు నిత్యము కులదేవతల నారాధించుచు 

న్నాను. పార్వతీ ! జడబిగింపు గట్టగా నున్నదా ? 

పోీం-బళరీరిగా నున్నది- 

సఎ-మిపడుచువీల్లల కెంత గట్టిగ బిగించినను సంతుష్టియుుడదేం 

అది చాలులే. వెన క్ కం దిరుగు. ఒడచుడ్టలో మల్లెపూలదండ 



2౧ స రో జైని. 

ముకుతును (అగ్గుచేయును) పార్వతీ ' ముహూర్త మెన్ని గడి 

యలశే?. 

పా..... నాకు. చెలియదు. 

సాపంచాంగ పుచాహ్మాణుండు పడిగడియల కని చెప్పినట్టు రవంత 

అ యున్న ది. వదో నాఛాందడసతికొలంది నేను బెక్గెంచితిని. 

ఇప్పుడు తొమ్మిదిగంట్నలై యుండు నా క 

వా----ఆ. | 

సాాసనేశాని ఈరాత్రి ముహూర్శపుముచ్చటణు శేపు నాశ 

జేప్పెద శా 2 

పా (తలవంచుకొని సిగ్గుపడి యూరకుం డును) 

స(పార్యతిగ డ్షము పట్టుకొని మొగము వెకణ్సి) వమే మాటలా 

డవు. సిగ్గుపడజెద వెందులకు ? మనమగండే కాదా ? ఒక్కటి 

యైన డాంపకుండ నన్నియు. జప్పవలయునుజుమా గ 

పా._..అత్తా ! వోసిమ్ము. ఆనూట లెందులకు ? 

స-అప్పుడే యొంటరెతుదనమా 2 నీరవాస్యాలు వేరా? అని నా 

చెవిని బడకుండ నీకు దాంపజికమా ? వమే! ఇంతలోంచతు 

గుండె గలదానవ(కే ? 

పా-అకత్తా ! నీ వట్టకరుకొనవలదు. నీకు సర్వదా విధేయురాలను. 

స-ఆలా/పన నుండుదు వనియేశచా నామాశ. ఇంతస్ఫస్తియు , నందు 

కొఆశేకదా ? ససేమిరా 'పెండ్తివలల దన్నభర్తను చివాహమున 

కంగీకరింపంజేసివది విన్ను. జాూచుకొని మీశానా ?. 

(నేపధ్యమున) సరోజిసీ ! 

స-పార్వతీ ! నీ వాగదిలోసికి: బోయి యుండుము. ఇప్పుడే. పిల్తును. 

(పార్వతి పోవ్రను.) ఇక్కడ నున్నాను. 
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(పద్భ నాభ శాస్తి) ప్రవేశించును.) 

ఫీద్ద--ఏమి చేయుచున్నావు ? 

స--శోభనపుపెం డికూంతును బెం డ్లికొడుకు! పక్కలోనికి సింగారించూ 

చున్నాను. 

పడ్భ-చూడు |! సీవన్లై వెచవ్రెపడకు. వెళ్లి వ్య పయత్న ములు చేయ 

వలయూా, 

స-పడుచుపెండ్లాము దొర కినందులకు వెజ్రిపడవలసివ వాడవు నీవ్ర- 

వెట్టి, వె్య్లిపయత్న ములు చేయవలసిన వాండను నీవ్చ-అంతే 

శాస 

పద్మ-సరోజినీ ! అప్పుడే కుట్టుమాటలాకుచున్నా వా-నా కావెకో 

యెంతమాతిమును లేదని నీ వెజిగియుండియు ని ట్లన 

వచ్చునా శ 

సవదో పరిహాసముకొజకు రవంత నే ననగ నామాట లప్పుజే 

కుట్టుమాట లయిపోయఖినవా ? నీ వేమియు నట్లనుకొనవలదు * 

నాకు మహానందముగా నుండుటచేత నే నిట్లి'వేడుక చేసికొను 

చున్నాను, 

పద్భ-౪ వేడుక లే... అనవసరము లైన యావేకుక లే వలదని చెప్పుచు 

న్నాను మ మ్మిద్దఆఅను బాన్పుపె నెకరియెదుట నొకరిం 
టు తలా 

గూర్చుండం( బెట్టి గంధము పూయించి, పువృమాలలు వేయించి, 

బొట్లుపెట్టించి వేళ్లు చెప్పించి యేదో గంపతిరుగుడుగ త్తర 
యంతయు: జేముంపందలంచుకొనినా వంట ! ఈనెళ్త సయన్న 

ములే వల దని నిన్ను మందలిఎపవచ్చిలిని. నామాట విసి 

యా్యప్రయత్నమంతయుం గట్టిపెొయు. మహ దాశీర్వచనము 
ళ్ యం 2 



పిచి జ) సో జి; 

తప్పదుకదా యని పిధి లేక పీటలమైరి గూర్చు-డవలసి 

వచ్చినది. 

స-ఆకొజ్తిదానికిం దగ్గి లేదు. తండి) వెప్తవాలకపువాం డయ్యెను, చాని 

ముచ్చట లెబ్టు తీపను ? అవి తీర్చుటకు నేనుదక్క దానికి 

మతెవ్వరున్నారు ? 

పద్భ-అట్లయిన దాని నెక్క- తెను గూరుచుండం బెట్టి సీయిష్టమువచ్చి 

నన్ని మంగళపుటారతులు పాడించుకొనుము, అంతేకాని 
యూసమయమున నే నక్కొ_డ నుండనుం 

స--అబేమండోయి! న ర్భాధానపుంగాండ వొక్క - పెండ్లి కూ-తుతళోడ నే 

సాగించుట యొక్క-డను వినలే దయ్య్యా, ఏమి విచితుపుమూట 

లాడుచున్నారు ! చాలులెంకు ! చాలు! 

పద్చ--ఇటానరర్థక పుము చ్చట లన్నియు: బెద్దవాండైన నన్నుంగూద్పి 

హాస్యాస్పదములుగను, దూవ్యములుగ నుండక మానవ్ర. అం 

దుజే నవి మాను మని నీణో నేను, బటుదఅతో నంటిని, నా 

యభిపాోయబు నీ వెజింగియుండియు నిట్లు హేళనచేయుట 

నీకు దగదు. నీముచ్చటలణు సీవ్ర చూచుకొన(దగదు. నీన్ర 

నామర్యాదను గాపాడందగినది. నిమిమమాత్ర)పుముచ్చటల 

రకాలకు శాథ్వతప్కతివ్టను జంపుకొనుట ధర్భమా శ 

స--నాథా ! మిాఠంచత పట్టుదలతో 6 జఉప్పునప్పుడు నే నన్య భా చేయు 

దునా? జే నట్టి వేడుకలు వేయింపనులెండు, పోసండు. పెం 

నమునొద్ర పండుకొన నెనః బండు కొందురా ? | 

పడ్మ-నీవు నాధర్మపల్నివి. స్వహప్నమందైన( బరశాంతాస్పర్భ మెజుం 

గను, న్నాబకు కట్లు పపీత్యముగ వెడలనసిచ్చిళివికా వ్ర. తిరుగ 



న్ ర్ తీ నూంక ము. బిసి 

నొకదానిని దా(కునంతటి యధర్శము నాబ్రమకున కంట 

గట్టితివి. వమి వేయగ లను? 

స-ా-ాలగ్ని సాకి గం బరిగహింపంబడిన యది మారు ధర్మపత్ని యగు 

నప్పుడు దానితొ. గలసి యుండుటలో నధర్శ మే మున్నది? 

నూతన ధర్మ శాస్ర్రునిర్మాతవువ లె నున్నావు, పురాణపుగుములని 

(పఖ్యాతి నొందిన మహాను ఫాన్రలలోం బే భార్యలను బరామి 

ర్భింపనివా రెందలో యున్నారా? 

పద — వారు భార్యా బహుళత్వము చేం బురాణపురుషులు కా లేదు. 

అలౌకికమహిమసంపన్ను లగుటచే నైరి ఎవ్వరి కైనను ధర్మ 

నిర్భవాణమున కక్క ఆకువచ్చునది మొదటిపత్ని యొక్క తెయే, 

ఇందుల్నకె నిను ( బూర్గముగా నమ్ముకనియుంటిని. 

(మింద జేవైచి దగ్గఅకుం దీసికొని.) 

గ్, ఒక్క-భార్యను సేవించు 4 చుండు నాత. 

డొక్క-విభు న్మాశయించుచు 4 నుండు నాత. 

థొక్క-బేవుని ధ్యానించు 4 చుండు నాత( 

డివాపరాన. దజలనిధి 4 నీదులాడు. 

సాన్ విడివజకు నన్ను బూర్లముగా నమ్మియుంటి వని నే నెలుంగు 

దును. నీశరీరము, నీమునస్సు, నీయాత్మయు నావే మై యుం 

డెను. ఇంతటినుండి నాపై నాసపెబ్బ్టుకొనుట తెగదు. . 

పద్మ---ఆమాటసంగతి ముందు చూడవచ్చును గాని నేను జానియు 

ద్దకుం బోవకము౦ గిప్పుడు ని న్నాకసారి గట్టిగా గాంగిలించు 

కాననిమ్ము. (అట్టుచేయునుు కాని ముద్దుపెట్టుకాన బ్యయత్నిం 

చి పెట్టుకొన లేక పోన్సను) 

స-ావలకు,. వలకు. (తనలో) ఆహో ! ఈనిముసమున సీతని బాహు 



లిక సరోజినీ 

బం ఫమున నే నొందుచున్న సుఖమువంటిసుఖ మోపద నాజీ? 

డ్రేకాపురములో నెన్న డెబుగ్ననే! అయ్యయ్యో ! ఇట్టియర్సు 
రాగ పూర్ణునివలని సుఖము నొళొక్క_తెశే కాక పోయెనే ! 

పద్న..-సరోజినీ ! ఎందటు కొత భార్య (లైన నొక్క పాంత భార్య 

యగుదురు ? వల్లె వేసిన విద్య యిది. కాంత భావలో సరికొ) 

తృపాఠ మడి. అది నోటి కంకదు. బుద్ధికి లొంగదు, మహావై 

ణికుని చేతిలో సనం గొశ్తవ్ణపెటి వాయింపు మనంగ నైదుని 

ముసములలో నాబ్లుతప్పుమె ట్ల 60టె హోస్వాస్పదుం డగు + 

ఆరంగాంగి చ చల్లారిన పాలిది. ఎగసి పొంగి బోరగిలంబకున దగ 

సంతుష్టి మైన భోజన మిది. ఎంగిలిలంఘన మది. |పా(తమ్మితు 

నికి (గొత్తమ్మి తున శెంతభేవ మున్నదో వ యు 1 

మనస్సున కక్క-డ మొండిగుజ్దపు వెను ౫ కాటయే కాని యిక్క-డి 

పం దెపుగుజ్త పుంబరు సక్కాడిది ? పాాంతజోడు పరివాటి చే 

పచ. (శొచ్వేజోడు పడంగఅదును. 

న --ఏవమినాథా |! కాంత్తపాాంతలంగూర్చి యెంతవిచీ తొ పన్వాస 

మిచ్చితివి! [పాంతభార్యు మైనను మొదటినాండు |కొక్కదియే. 

కొత్త భార్య యెనను రెండవనా(డు పాోతదియే. ఇంతయ్ 

కాని యింతకంకు నేమెన నున్నచా ? ఈమాటల కేమి కాని 

సతో నుక్క_ముఖ్య మెనవివషయము 'చెప్పవలసియున్న ఏ. సీపు 

న న్నేనవసరముగ నిప్పుడు కౌ(గలించికొని యాదరించుటచేత 
నామనస్సు కలుమమెనది. ఇట్టక లంత యిషప్వుజు కలుగందగినది 

కాదు. నివ వెంటనే నీగదిలోనికి. భామ్ము. న న్నింక దాక 

వలదు. నేను నిన్ను. గోరువఆకు నీన్ర నన్ను స్పృశింపం 

గూడదు. ముహూర్త మాసన్న చుగుచున్నది, నాఖ్యా! నవు 



ద్వితీ చయాంకము ల్స్, 

సారము, మన పెద్దలు తరించునట్నా, మనము తరిందానట్లు 

పుత్ళు)నిమాత)ము కనుము. చప్పున గదిలోనికి. బామ్ము. 

పద్భ---మండు వేసవిక దా, గది*ోల  బండుకొొనుట యెంతకస మో 

యెజులగవా 9 అందుచే గద్మిపక్కపంచ పాలలోం బండ కొం 

స---అఫ్క_డం గూడ మంచ మున్నడి. కావున నీయిషప్టమునచ్చిన గాన 

రము. | 

లా నన్ను. బొమ్ముందు జా 2 

స__అవకశ్య ము, నీవ్ర ముందుగా6 బోకు: యటం గారుచుండుము, 

నేను. బెండ్రికూంతును. దెచ్చి నీ కళ్చగింతును, 

పద్ద---స ౩. దయయం.౦పుము. (నాబ్లడుగులు ముందునకు నడచి 

'వెుుకకు వచ్చును.) 

స-ాతిరుగ వచ్చితి వెల ? 

పద్ద ది కీయభా ర్యా సమా వేశము శే నెఖుగను._ సపతీ సమావే 

శథము నీ వెజబు గవు మననంసాఠముో ని 

వది వచ్చిన సరే యనుభివింపక తప్పు అందుకు సము 

గనే యు దము, కాని యొక్కొ-సంగలిమాాతము మణవ 

వలను. నీకు నాయెడల నందునునూశ్చిమెన సండేహముకలు 
ర్స అ ఉర. టి TOI ఉన నా వ మో i నే ని వడి మనస్సుభో బుక్ సి (కమము ల నా 

చుకొని, నీవు బొథపడి, నన్నా బాధింపక వెంటనే యాసంచే 

* వాము నన్నడిగి నివృగి చేసికొని, దిష్కు ల్మషచిక్నవు కానల 

యుకు, నేను నశ చేసెదను. 

సీపు నాయకల నె నడమగొనవలయునో నీ వెజుగ వాళ 

శ 



నేను సీయెడల నెట్లు నడచుకోవలయునో నే నెబుగనా * 

లోపము ెందులకు. గలుగును ? సంశయము లక్క-బ లేదు. 

నివృత్తులక్క-జ లేదు. ఇదివఆకు దినము 'లౌబ్లు గడచెనో యింక 

ముందుంగూడ నశ్లే గడచును. ఊరక (తొక్కులాడుట తగ 

దు. లోకములో బదుగు లేసి భార్యలను సం బాలించుకొను 

వారు లేరా £ వారు తలలు పగులంగొట్టుకని చచ్చుచున్నా 

రా? నాల్టుదినములు రవంత (కొత్తగ నుండునేమో ! తరు 

వాత పా)/(తపడి యే పోవును. నీ వింక మాటలతో నాలస్య 

ము చవేయ(దగదుః త్వరగ బొమ్ము. 

పద్భ--మజి యుక్క-సారి కౌగిలించుకొని పోదునా ? 

సాావలదు. వలదు 

పద —వలదా-వలదా ? (దరిచేును.) 

స---(దూరమునకుం బోయి) వలదు. వలదు. 

పద్ద---స గే చేను బోవుదును  దయయుంపుముః 

(పద్దనాభ శాస్త్రి పోవును) 

స__ఆపహో ! కొంగిలించుళొనకుండనే పోయినాంజే ! ఎంత పసిచేసి 

నాడో! నేను వలదన్నంతవమా[తమున. సాంగిలించుకొనం 

గాడిదుకాంబోలు నేమి ? నాపై దన కాొమాత్సపు చనవు 

లేవు కాంటోలు నేమి £---డూ. పార్యలీ ! 

(పార్వతి ప వేశించును.) 

సంలాగదిపిక్క. పంచపాళిలో నీభర్తకూరుచున్నాండు, నిన్ను నేన 
చ్చటకుం దీసికొనిపోవుదును. నావెంట రమ్ము. నీళుధ కార్య 

మునకు నే నెన్నియో వేడుకలు చేయింపవలయు నని యను 

కొంటిని, కాసి సిర యంగదుల కిష్టపడ *దుం సీ నము 
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యు ననుకిొనవబదు. మనసు, మనసుకలసినప్పు చే వేడుకలు 

నక్క-ఆ లేదు. కలయనప్పు డంతకంకు నక్కొ-అ లేదు. అందుచే 

నీవ్ర భర్తను భక్తితో సేవింపుము. ఆయనయను[గవామునకుం 
శా తవమృువై పుక్త వివి కమ్ము. రమ్ము. 

(ఇద్దజు నిమ్మమింప(గ తెరయె త్తంబడును. గది పక్కనుబం చపాళిలో 

మంచముపైె పద్మనాభ శా స్త్రి కూరుచుండును. ) 

ఐదు 

గ వలయువలయు నంచు. 4 _బౌర్గనల్ సలుహప౫ 

నొక్క_సుతుని దేవు 6 డొసంగ లేదు 

వలను వల దంటంచుం 4 దలంగొట్టికొని యీడ్వ 

మెడను గట్టి నాండు 4 పడుచుడాని. 

ఉన్న మొదటిభార్య 46 యున్నను సరియె లే 

కున్న సరియె యంచు 4 నున్న వేళ 

దానిపె మజొక తె శ్మదాపురింపగం జేసె 

(శీవిభుం డి౯శేమి ౪ చేయవచ్చు ? 

ఏడి యెప్పు డెంత + యేరీతి వచ్చిన 

నిరము వంచి మబియు జేతు లొగ్గి 

యనుభవింపవలయు 4 నంతయీ మనపని 

జీవులెల్ల చాసి+సీలు నిజము. 

అదిగో ! నాపథమభార్య పునస్సంధానవధువ్రను జేయి 

పట్టుకొని యిక్క-డకుం దీసికొనివచ్చు చున్నది. 

(పార్వతి, సరోజిని (ఏ వేశింతురు.) 

సలాపార్వతీ ! చెప్పినమాట విను. లోనికి ఠా, (లాగును) 



ల సరో జి ని. 

వా. అన్తా [1 నా కక్క. అ బేదుం టో. 

సాానేశు నీ కక్కణలేకపోవవ్చను గాని మగం డక్కఆలేదా *. 

(లాగుము) 

పా---అబ్బ ! అబ్బ! నాకు సిక ! 

స-నిజ మే. సి మంచ్ సిని యూవరకుండు నెడల సుఖ మేలాగమ్మా! 

పపంచ ఫర్శమమ్మాా ! ఇది లేనియెడల గలియుగమే లేదు. 

ఆండు దానిపుట్లుక యెల్ల సిందుళొఅ కేగాదా, (లాగును.) 

పా---నేను నీవెంబనే వచ్చెదను. చేయిప్యుకొని లాగకు. నెవ్పీయె 

చు చున్నది. 

స చేయివదలి వె చినయెడలం దుజ్జున వెనుకకు. బరుగెత్తుటకా 1 

నీయెతు నే నెటుగ ననుకొన్నా చొ ? బాలు లే. ఇ్రంతేసీగ్తు 

పనికిం"ద స ఇవ యొక్క- సీత్రబనే పుళ్లునా * మే మండ 

ఆము సిగ్గుపడిన వారము కామా * ఏదో రవంత గుండెనిబ్బ 

రము చేసికోవలయును. సీగుదారిసి సిగుండవలయును. మన 

దారిని మనము సంనారము చూచుకోవలయును గాని. 

పా--ాఆలాగే అత్తా! నిసెలవ్రనకు బమువాలను. ఒడలు దడదడ 

లాజుచున్నది. రవాతిసే పాంగినపిన్ముటం బోవచ్చును. 
సనీ విక్క_డ నాంగియున్నయెషల ముహూర్తము నీకొఆఅ కక్క-డ 

నాంగునా? నరునకు బుద్ధిబలముకఎ కె బేహబలముకంకై నద్భ 

హస్లబలముక ౦ మ ముహూర బలమే బలమమ్మాా. బోదకాలి 

సి గాంతిముహూర్త, మునూతము దురాక ట్టమ్మా, ఈముహూ 

రము లక్ష్యము కాయదవిదోవముచే3చే కాంబోేలు నతు బం 

న! 

లత యిబునా ను, ప్రశ 
aa) ౫ దీరీిరాటలాగున( జిగురు చేపయు 

సాలస్యము పనికిరారు. ని నాబస్ఫ్థము చేమునెడల నాకు 
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నీభర్యనలననే నింద రావచ్చును, రెండవ భార్య చెప్పినమాట 
వినకున్న యెడల మొద*4 భెర్యకుం దిల్టు సహజమే కాదా? 

పా_అక్తా ! నీకు సవాసనమస్కారములు, నావలన నీకు నిందగూ 
డనా ? అది మపహాదోషము కాదా. నేను ధారాళముగా 

నీవెంట నచ్చెదను. చేయి వదలుము. 

సాాచేయిపట్టుకొనుట సడాచారమమ్మా ! రమ్ము. (చేయిపట్టుకొని 

నపించును. ఇన్దలు పద్ధనాభకాస్తిఆయొద్ద నిలువంబడు 

దురు. సిగ్గుతో 'బార్యతి వెనుకాడును.) నాథా ! పెండ్రికూం 

తును బెండ్లి కొడుకునొద్దకు( దెచ్చితిని. ఏవిధమ్నులైన ముచ్చ 

టలు చేయుటకు నీ వంగీకరింపకపోవుట నామనస్సున కిబ్బండి 

గనే యున్నది ఇడిగో దీనిచేకిని గోహింపుము. నేను బోవు 

దును. 

పద్భ-(భార్యలతి చేయిపట్టుకొనలోవంగం బార్యతి తన చేయి వెనుకకు 

లాగుకొనుటచే పద్దనాభశాసి 0 సనోజి5౨ చేయి పట్టుకొనును) 

స---నాథా ! నాచేయి పట్టుకొంటి వేల? (తనలో) ఆహా ! పార్వతి 

జేయి యనుకొని నాచేయి యత్యుత్చాహముతో నొడిసిపట్ట 

నాయొడ లాపాదమస్తకము జలదరించినబే ! పదునాటేండ్ల 

(కిందటి గ ర్భాధానపుంబెంధ్లై 5 కూంతునవస్థ నామనస్పున నంతే 

లో మెఆసిపోయెనే. నూతన నగర్భాభానమ "హోూాత్సవమును 

దిలకించు ప్రతి కాంతకుంగూడం దనపునస్ప- ధాన పుముచ్చటబు 

దప వచ్చును గాంబోలును, కాక నాకొక్క EE యిటి సన్ని 

వ క లిన చేవరా ? (శక్సా నాధా! నాచేయి వివుువ్లుము,ః 

నేను గోవ లెను, పార్వతి చెలిని బటు కొ నును. 

పద్ద--- సార్వని వేయి పట్టుశొనును, ర్ల సలి తేన చే నులాగుకొన 
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(దైనుల్నించును.) (తనలో) పీటలమోందం 'బారుచుండునప్పుడు 
తిన్నగం జూడనే లేదు. ఆహా! నూతనముగా నవతరించిన్న 

బంగారువంటి పాాయము చే సెండ్లినాంటిపీ యిది యగునా 

కాదా యనుసంశయమును గలిగించుచున్నట్లున్నది ! ఆహా! 

ఏమి మిసిమి ! వమి మెబటుంగస |! 

గ్, జగతినుబ్హూటలూరించి 4 యెగురం జేయ. . 

గలది సాందర్యమహిమంబు $ గాదు కాదు, 

అద్భు తాద్భుతముగ నై 4 యంకురించు 

నబలదోరదోరయగు[ పాయం బుకౌని. 

లలన తనచేయి వెనుకకు 4 లాగుకొనల 

నాకరముతోడ మదిగూడ 4 నాతివంక 

కీడ్యంబడుచుండె నవశుండ 4 నే మొనర్హు 

మగువపాయంబునకు మవో4మహీమ గలదు. 

స__నాథా ! నీనూత్నవధువుతో నీవ్రు సుఖమున నుండి సంతానవం 

తుండను కావలయును. 

పద ]— సతి 1 నీవు పరమయోగ్యు రాలను. విశుద్దాంత:కరణవు. 

ఈసందర్భమున నివు (పవర్తించినట్లు మజెవ్వరుం (బవర్స్శింపం 

జూలరుం. నీ వ్రాయు శృేమురాలవుం 

స__(తనలో) ఈస్తోత)పాళ మంతయు. బొమ్మని చెప్పుట కుపోద్దా 

తము కాంబోలు, అక్క-అలే దని సిరాకరించినయాత. డప్పుడే 

మెకేబడుచున్నా( డే! 

పద్భ-- సరోజిని ! నీవ్ర పెట్టాచినముహూ ర్త మెన్నిగడియలకు ?* 

స--(తనలో) ఉబలాట మెక్కు-వగుచున్న డే (పకా) పొమ్మని నాకు 

జ్ఞప్కిచేయుట యిందులకు ? పోన్రుటకేో వచ్చితిని గాదా. 
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పద్ద---ఆం |! ఆం |! ఎంతమాట! (కౌంగిలించున్సు 

(కౌంగిటినుండి తప్పించుకొని సరోజిని పోవును.) 

పద్ద---(తనలో పరిహాసము కొఅ క ట్లనినది. నిస్పందేహము. (పకా) 

పార్వతీ ! ఇంత సేపటినుండియు నిలువంబకియుంటివేల ? శా 

గులు నెప్పులుపెట్టవా? (పక్కపైం గూరుచుందువుగాని 

రమ్ము. (చేయిపట్టుకొని పక్కకు డీసికొనిపోవును.) 

పా-లాజటోహుం.... ఊహు? (వెనుకాడుచునే ముందునకు. బోనను.) 

పద్మ---పార్వతీ ! పక్కనె గూరుచుండుము. నీకు భయ మెందు 

లకు ? పైట య్రైయనశ్రై యదరుటచే గుండకొట్టుకొనునట్లు 

స్పష్టమగుచున్న దే. అదిగో! ఎట్లు కొట్టుగొనుచున దో! 

పా (వెనుక (వేలాడుపైంట చెజ(గు ముందునకు. 'దెచ్చుళొని గుండె 

చం గప్పుకొనును.) 

పద్మ---ఎ౦త వెళ్టి దానవు. పెట జోడించుకొన్నంతమా తమున (గమ 

బడునా ? పార్వతీ ! నిన్ను సింగారించినది మామేనత్తయేనా? 
(రంగమున కొ కపక్క_ సరోజిని ప్రవేశించును.) 

సాామగనివపె భాంతి యెక్కువగా నున్నది. దానిచేయి యనుళొని 

నాభర్త నాచేతి నుత్చాహముళే నుదేకముతో నుత్కరక్ష 

తో. బట్టుకొన్నప్పుడే మనస్సు కలతచెందినది. పంచపాళి 
విడిచి యీవలికి వచ్చునప్పు డనవసరముగా. గాంగిలించి 

నా౭జే. డానిళో మనస్సు మజింత చెడినది. ఏరు పంచపా 

భిలోం బండుకెనుటయీ మంచిదెనది. గదిలో. బండుకొనున 

డలం జూచుట కవకాశము లేదు. ఈగోడచాటునుండి యవలీ 

లగం జూతును. పునస్సంధానవభూవగులు గ దిలోనుండంగా 

రహ స్యముగ బుణ్య(స్రీఎు కూచు నాచార మున్నదికాదా రి 
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వానే పకా దప్పు లేనప్పుడు భార్య కేమి, ? (పంచ 

పాళిపక్క_ నున్న గోడయమొద్ద సనిలువంబడును) అదిగో! 

అప్పుడే (పక్క, జేరి యుకర్మి పక్క-నొక్క-రు కూరుచుండి నా ౭? 

నే సీపంచపాళిని విడిచి రెండ నీముసము _లెనం గాలేదే. ఇ-త 

లోనే యింతవణఅకు జగిగినదా ? ఈక క పెండ్లి కొడు ప్వుడే 

దానిబుజమువె( జేనెచినాండే * ఎంతకులుకు ము. గసూరుచుండి 

నాయ! నాకక్కఆ లేదు నాకక్క_అలేదుు ఊహు ఊహు 

యన్నయాతీం. డప్పుజే దానిపక్క నడంగిమడంగి యిజికి 

నాడా ? పరిణయము నాకు వలదు వల దని పషిమాసములు 

బిగిసిబిగిసి న్మాపాణములు కటకటలాడించిన మాతకు పదివి 

ముసము నైన నోపీక( జేయవలదా ? ఇదే నన్ను. బజుకొన్న 

'పెసపుు,మునుక , వారు కలసి సుఖముగ నుండుటకే కాణా 

నేను డేవృలాడుచున్నాను. అట్టి నాయొక్షతనకింత యస్య 

'మెందులకో ! మొదటినుండియు నింతడాపజిక మెందులకో |! 

పద్మ---పా/ణపీయా | _పాగ్యాపేయా ! 

సావి: ! అలాగా! పాణ పీయయా? నీకది పదినిముసములశే పాణ 

ప్రియ యమ్యెనా ? దీనికి బూర్యము నీ కెవతెయన (పాణ 

పి|య యుంజెనేమో కాపీ యున్న దా 2 పాణపీయా ! యని 

పిలిచిన వాడవు వెమాట చెప్పక యూరకుంటి కేమి ? కాసీ-- 

ఆముచ్చట యొట్లుండునో విందును. 

పద్ద పాణ పియా ! నిన్ను సింగారించినది నీమేనక యేనా యని 

యడిగిన మాటలాడ వేల ? 

'పాడా(తలవంచుకొని ఊం. 

స్యూూమేకకయా ? అక్కగా రని యనంశాకటదేమి ? నా పెచయిల్లా 



ద్వి తీయాంకము, శప 

లనంగూడ దేమి ? అక్కసంబంధము సవతిసంబంథము తెప్ప 
పాటులో నెగిరిపోయినదా ? నీ గున్న డొక్క-యాధర పత్ని 

యేనా? డానికి జీరకటి రైక దొడిగించి సింగారించి నీప) 

కలో బెట్టి యడ్లమైన ఇానిసతనము జేయుచు నీయింటిలో 

నున్న యాముసలితొక్కు. నీథర పల్ని కి మేనత్తయా? ఆ 

అంతకంజు సీకది యేమియు గాదుకాయబోలు? సెబాస్! 

విశ్వా సవంతు(డవు. 

పద శ్రా పార్వతీ ! వదీ-ఈ చంద)హోారము నీమేనత్త జే కాదా? (చండ) 

హారము ముట్టుకొనును.) 

స(తనలో) అవసరమైన పనికొఆ కనవసరమెన ప్రశ షం ఆది యొక 

శృంగా రాలాప విశేషము. దానికి చెలియక పోవచ్చును గాసి 

నాకు. శెలియదా యేమి? "ెండవపెండివాని కీవిలాసము 
లేలయో $ మాయాయన పజినిముసముల పెండికూంతుమూ 

లమున వయస్సులో? బదు నొఆు సంవత్సరములు కిందికి దిగిన 

వాడ మొప్ల మొదటి సరి కొత్తగ ర్భాధానపుం బెంశ్రికొడ్చుకై 

పకాశించు చున్నాడు కాంబోలుం 

పా---వమా మేనత్త నాకు వలదనుచుండగ వె చినది* 

పద్మ-_-లిబ్బ ! తలవంచుకొనియే మాటలాడుదు వేల ? (గడ్డముపట్టు 

కొని మొగము పై శెన్తును.) 

గీ. ముద్దులొలికెకు నీ'దెక్కు. 4 టద్దమందు 

నామోగపునీడ గనంబడు 4 చేసు కాంతు-- 

(ముర్గుం/గొనంబోవ పార్వతి మోము |తిప్పుకొనును.) 

న-__- బాగుగా జరిగినది. అంబే కావలసినది. కాది యిది యొక్కడి 

శృంగారము * నాటకాలలో నాన్న శృంగారధోరణి నను సైరిఆ 
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చుచున్న ట్లున్నా౭డే-నంసాఠపక్షపుక్ళంగార మంతయు సందు 
కాట్రించినాంజే, అర్ధ ర్మాతమునం దన మొగ మద్దములో/ 

జూచుకొనుపయత్న మెందులక్కు? (శొత్తపెండ్లాముత్ € 

(గొత్త మొగము వచ్చిన దనుకొనుచున్నా.డా ? ఈమొగానికి 

శరెండవపెండ్లాముకూడ నా ? నాచేతిలోని కుజ్రది కానున నంట 

గట్తినాను, అంతేగాని తనమొగపుసా భాగ్యమును గాంచి 

వఅచివలచి వచ్చినవా రెవ్యరు లేరు. ఈమా(తపు మొగముకు 

రాతి) వేళ వేశ్యవలె, “జేషధారివలె నద్దములోం జూచుకొను 

నా? శానీ-మాచుకో ! చానిముగము దర్పణము మ్మె నా రి 

వజఫలక మయ్యెనా ? నేం జేసిన పెండ్రిమూలమున నే నిప్పుడు 

మృణ్శ్మయపాత) చెతిని గాంబోలు ? ఇంతకుముందు నీఫ్రు 

నన్ను ముద్దుపెట్టుకొన్నప్పుడు నిమొగము నా చెక్కిటిలోం 

గనంబడలే దేమి? అది నీముగములోటా? నాచెక్కి_టిలో 

టా ? ఇంతలోనే ముంతే వెల్ల వాలక ములో. బడినావా ? 

పద్మలాగీ* ముద్దు గొౌనంబోవ మోము? ది(ప్పకొనుశీవి 

ముద్దు గానుకం"బ నధిక మా 4 మోద మొన. 

సాా-లభఖింపనజ్య వల్లు మనస్సునకు సమాథానము చెప్పుకొనకుండ 

చెట్లు మిడికెదవు ? నాపునస్పంధానాని క్రీతని కీపాముమెరిక 
శృంగాఠము లేదు. ఉద్దేశ మొకటి, చెప్పుమాట' యొకటి, 

శయ 'వేజొకటి మైన యీకలగాపులకపు నానాసంకరపు 

శృంగారపుగాడిదెగ త్తర లేదు. అగ్నిసాశక్షిగాం జేసికొన్న 

సెండ్లామును గిక్కు.రుముశకుండం (బక్క-లో చేసికొనవలసి 

నప్పు డీనర్ణుసంభావణ లేమి ? ఈస్మోత్రలె"ఠా లేమి ? ఈద 
రృణా లేమి ?. ఈముఖదర్భ నా లేమి ? సెపిండకూడు -న్ట్లై 
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మకుగు. కవులు పుస్తకాలలో నాలాగున ,నేడ్చిననే నరు కాక! 

మనకు గావలసినది సంసారపశ్షాములోనిమార్లము కాని సాఠ 

స్వతిమార్ష మూ? 

పక్ట-_ వేసవికాలము త్మీవముగ నున్నది. తెకతెకచే నుడికిపోవ్రుచు 

న్నాము. అందుపై మన్గధుని తీళ్ల బాణ పయోగమున మజింత 

కుమిలిపోశ్రచున్నా ము. ' అట్టిస్థితిలోం బైటచెణ(గు జోడించి 

శీత కాలమునందువ లె గప్పుకొనినావ్రు. నేను దీనివెళతునా ? 

(తీసి వెవంబోవ దూరముగ గూస్చండును.) 

న----ఆ. ఆ! మన్గ్నథు(డా? నలువది సమోపించుచున్న మారుమనువ్రు 

పెండ్లికొడుకు నిప్పుడు మన్మథుడు కొట్టినాండా ? ఈమన్న 

థూ+డు మొదటిగ ర్భా ధానమున కేమెనాందు! సిగ్గునిడియమూలు 

మాయాయనకు( బోయిన క్షే మన్మథునకు౮హాడం బోయిన వా? 

నాక డుపు ఫలింపతేదు. సంసారము గక్షైకట లేదని యేడ్చి 

గుష్పుచప్పున నెకకొడుకును గనవ మ్యా యని నే సీఫీల్లను 

నాయవసరమునుబట్టి తన పక్క-లో వేయుట యేమి? ఈరని 

కీసరసా లేమి? ఈసల్లాపములేమి ? ఈవిరహము లేమి ? ఈ 

విలాపము లేమి? తనకింత యుబ్బులాట లెండుకు? ఇంత 

యుత్పాహ మెందుకు ? ఇదివఆ కప్పు డాండుదాని మొగ మె 

అుూగండా? తాను "ఘా టక బృన్మాచారియా శి ఈయు(దేక ము 

సీయుత్క_ంక యే నా కజకాలిమంట బవ్మారంధమున "ిక్కి-౦ 

చుచున్నది. ఒక్క-సారి చూచిన నాటకము తిరుగం జూడలో 

నంతయుత్సాహ ముండబే. దానికి కొత్తగాని తాను పదునా 

చేండ్లు వాడినపాటయేకడా ? తనకింత పట్టరానితన మెందుల 

కో! ఇంతయొగుకులాట యొందులకో ? 
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పద్భ పార్వతీ ! ఎంత చెమ్మట పోనినదో. ఈమైటను దీన్నివెచి నీకు 
విసరెదను. (తీసి వేయంబోవంగ పార్ళతి య్యుకొనును.) అబ్బ! . 

చెప్పినమాట విను. (పార్వతి జాజుచున పెంటటతోం బ్రక్క-గ 

దిలోనికి. బోవ్రను, పద్భనాభ శాస్త్రికూడం బోవును.) 
సాఇద్దణు గర్భా ధానపుగదిలోని శే పోయినారు ! చేసవికాల మగు 

టే గదిలో బండు కొన తేమని పంచ పాళిలోం (బక్క వేయిం 

చుకొని యిక్కడియుడుకు సహింపలేక దీవిని దప్పీంచుశకొనం 

దలచి ణుంతకంశు నుడుకుగల స్థలములోనికిం బోయినారు. 

ఒళశష్టము సహింప లేక, యాకష్టమును దగ్రించుకొనుటకు 

వేశొకసుఖమార్లము నవలంవించి యామార్లములో నున్న 

శష్టమునుగూడ సహింపలేక చానిని దప్పించుళొనందలంచి 

మజింతకష్ట పరంపరలో. బకుట మనుజుని నె త్తివ్రాంతయే 

కాదా ? కాని యాగదిలో నేమి జరుగుచున్నదో భూచుటకు 

వీలు లేదు. నేను బోయి పండుకొందును. మనసు మిక్కిలి కలం 

తనుంది యున్నది. తొందరపడకుండ నిదానించుకొని యేమి 

చేయవలయునో చూతును. పోయి పండుకొందునుం నిద? 

మాట యసత్యము. 

(వివ్క-మించును.) 

ఇది ద్వితీయాంకము. 



(పదేశ ము పద్ ] నౌభ 'శోస్పియిల్లు* 

ప్ర వేశ ము. పార్వతి, సరోజిని. 

స_పార్వలతీ ! ఇంతే--నేను శెప్పినదేమి ? నీవు చేసిన 'జేమి ? 

పానేను జేసిన తప్పేమి ? 

స మొదటిరాతి యశ్షైసేపు భర్తయొద్ద నుండంగూడదు, కొంతే 
పుండి రమ్మని నేను నీతో. బదేపదే చెప్పలేజా ? 

పెొశేను రావలయు ననియీ యరాహించితిని, ఎన్ని సారులో (పయ 
త్నేము చేసితిని, 

స_అటులెన నేల రాలేను? 

పా---అత్తా |! నన్ను క్షమింపుమఃః 

స_నేను శ్సమించుట యెొందులశే ? నీవు నీభర్త యొద్ద నెంత సే 
. పుండినను నాకు సంతోవమమే. ఎంత నీభర్త మొనను, నీకు 

నీమగవియం చెంత యనురాగ మైవను నూరివారిసంగతి రవంత 
చూూాడనిక్క_ఆ లేదా ? తెల్ల వాటిన దాక నుగనిని గాంగిలించు 

కొస పండుకొనిన దనియు, ని-మిదిగంటల్ట గొ నెక్కి నతెరు 



ప్ర్ఏ సనోణ ని. 

వాత (గొన పెండి కూతురు కన్నులు నుుముకొనుచు నీవల 

కటునిటు తూలుచు వచ్చిన దనియు చెజువుదగ్గజ నున్న 

యశ్చులక్క-లందటు బుగ్గలు నొక్కు-కొొనుదున్నారు. తుంట్లు 

చఆమకొనుచున్నాగు. 

పా... అత్తా ! ఈసంగతి యప్పుజీ యూరివారి కు తెలిసినది ? 

సఎపు తెలిసినదా ? గ న్భాధానపువింతలు కాకి చెప్పును- గాలి 

చెప్పును. మవచాసి చెజువుగ్టునొద్ద నంట్లుతోముచ్చు విని 

వచ్చినాతోం జెప్పీనది. కుబ్జ డానికి, పాపము, తెలియదు కా. 

బోలు ” నని కొంద అన్నారట. ఈ తెలియక పోవుట యేమి. 

ఇంటిలోనున్న నూకాలమ్మయంత సవతి చెప్పకయుండునా? ” 
యని కొండ అన్నారట. + ఈకాలపుఃబిల్లలు చెప్పినమాట 

వినరమ్మా, వారికింతసేపు సింగారము, పడుకగది, ప శ్రైముం 

చము, నుగంజేకాని, మంచి చెడ్డ, పెద్ద పిన్న, వాద్దు ఆజ్ఞ 

యశున 'వేవియు లేవమ్మా” యని కొంద అన్నారంట. : పీర్ల 

చానిదోష. మేమియు లేదమ్మా. రెండవ పెండ్లి వాని కతిమూ 

తపురోగి యాశలిలాగన నుపయోగము లేని మమకార 

మధికమమా శ్రర ముండకొడు కృకోంతిగొ బ్బెరకాయవలె దాసిని 6 

బట్టుకొని విడిచి నాండు కాండమ్మాా *' యని కొంద అన్నారట. 

. ఈ దెబ్బ* సరోజినమ్ముకు శూరమే ” యని కొంద,ఆన్నా 

రట. * బుద్ధిపూగ్వకముగ. డెచ్చుకొన్నప్పుడు మేరములోో 

నాగు(నా, గొంతుకో(తవజకు శాకపోవునా” యని కొంద 

అనాల్నరటం పరమేశ రా యని నడవలోం బైట పృక్క-గా? 

చేసికొని పందుకొన్న నా -శదుల కే యీి+రవ్వ-యీ రాయిడీ గ 

పా—-నాయందు దయయు -ఫుము. నాగోష మేమియు లేదుః 



| స 

సంాాభర్త విడిచినా'కు కోడా (తనలో భర్చ విడిచినాండు కాంజేమి? 

తనకీొఆకు .  నాసాఖ్యమును విడిచితినే ఊరివారు నన్ను. 

దిట్టుదు రనునం బేహామును పిడిచితినేే బ ఛువులలోం దల 

వంపు లగు నను భయమును విడిచితినే. (పత్యింశమునకు 

నాశాలికి సంకెల, నాచేతి కరద డిము గలుగు ననుచింత విడి 

చితినే. నాయెడలం దనకున్న సేమము పోవునేమో యను 

జంకు విడిచితినే. ఆఅట్టనాయెకలం దా నిషా (పవర్తించి నా 

కూరివారి చేతం గశఖండనము, నొంతుకోంతవలజుకు. 'దెప్పీం 

చునా 1 నామనస్సు నొచ్చునేమో యని రవంత యాళలళోపిం 

జానా? జేపట్లనుండి 'తెల్లవాతనదాంక నే కాక పగ లెల్ల బడు 

కొనంగూడదా' ? నేను నొసవతితొ ( జెప్పినమాటను, స్యాయ 

మైనమాటను---వినవల దని నాసవతికిం డాను బోధించునా ? 

దివిడిచి రాకుండ దానిని. బట్టుకొనునా ? న'కోడిలికి నాకు 

Finn గలహాములు పెట్ట ాను చానితోం జేరి 

నామోాంద దడాడివెడలునా? హు. మాతిము. 

పొలా-అత్తా ! వవి యోజించుచున్నావు * 

స_--నే నింటిలోం జెద్దదాన నున్నా నన్నసంగతి నీ వెజుంగమువా ? 
ఊం, అతండు నీ కాజబునెలలమగంజేకాసి, నేను నీకు. బదు 

మూందేండ్ల మేనత్త నని యెజబుంగుదువా * నన్ను (బట్రి సిఏ 

టకు వచ్చితి వని తెలియున? సికుం_ బెండ్లియెన పిమ్మటం 

గూడ వలదు మొక య్లుని యేవ్బ చుండ నా కీవెండ్లి చపీనా 

వసి న న్నాతండు + నిన్నమధ్యాస్నామువటకు: గోసికొని తినిన 

సంగతి లోక మంతయు నెణుగినదేనా? నిన్ను నీభర,ను 
= స n= mw ఖా మెంది, మవాంచాాగస నా బి నకుల! గా న సం. త $ 30౮ హ్ 



'శి0 సరోజసి, 

డించి, చేక్లు చెప్పించి యెన్ని యో "వేడుకలు చేయించుకొన 

వలయు నని నే నెతో యుబ్బులాటపడంగం దన కది యప 

తిష్ట యని నావేడుక లన్నియు సున్న చుట్టించినయాతందు సి 

యాయనయీ యని మయొటుంగుదువా ? ఇన్నియు నెటిగయుం 

డియు నింక తెల్ల వాజేనదా(క రాక పోయితివా? 

పాం--అత్తా ! నేను బుద్ధిపూర్వకముగ నుండి లేదుః 

స=---కొొతరె క కుట్టుకొన్నప్పుడు రవంతపసపుకుంకుము డానికి 

రాయుదుమే ? కుల్తికంటు పోతదైనను (నొతగా (గుచ్చు 

కొన్నప్పుడు పసపని, పండ్లని, కుంకుమని కుసుముములని, 

ముహూర్తమని ము త్రెదువులని రవంత వేడుక చేసికొందుమా ? 

అంతివణ కెదులకు ? (కొత్త పొయ్యి వేసికొన్నప్పుకు దాని 

మాద నాబ్లు మంగ ళాక్షతిలు చల్లుదుముక దా! అకైచో 

నూ ేండగ్షు, చిలువలతో6 బలువలతో. బూలతో6 గాయల 

తోం బండ్లతో వర్ధిల్లవలసిన వెండికూతుముహూర పుగడి 

యయ్య వారినట్టిల్లులాగున శుద్ధమోతవ్ష ముగం జేయునా?త 

ప్పుగం దోంచుటలేదా ? మంగలికి. బొదిపూజ యున్నది, చాక్ర' 

లికి బల్ల పూజ యున్నది, కోమటికి గల్లాపెకైపూజ యున్నది. 
Hey రాజున కాయుధపూజయున్న ది. వేశ్యను గజలపూజ యున్న 

ద. నీయాయన శేదియు లేదు. సర్వము శూన్యము 

పా-అత్రా ! వదో జరిగిపోయినది, పోనిమ్ము. ఆయన  శేసంజీహా 

ముచేత వేడుకలు మాని నారో. 

సంాభర్త నప్పుడే సమర్థించుచున్నా వా ? నీమాతపుబతిభక్సి నా 

మిన్నడి* నిన్న వచ్చిన నీవు నా కీవయస్పులో. బతివకాధర్ణు 
ముబు చెప్పనక్క.ఆ లేదమ్మూ. సుగం కనలా సస్య శ ముత 
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సూనికొనివచ్చుచున్నావా 2 నికొం దగివవేచుకలు జరుగక 

పోయెనే యని నేను చేవులాడిలిని గాని నీభరను నిందింప 

లేదమ్మా. ఈమూండురా తులు పూర్తియైనపిన్నుట మో రిన్దజు 

పాయపడి న న్నాజశల కీడ్చి వేయును రా యెమి ? 

పా_అశా ! అదేమి! అదేమి! నీనంతకఠినముగా మాటలాజెద 

వేల? నేను దప్పాడినట్టు నీకు. దోంచునెడల దయయుంచి 

కదం స నే నెట్టి జాననో పూరిగ నీ వెణుగవా? 

నీమాట శెన్నం౭డైన చెమురాడితినా ? తెద్దల నెప్పుడైన మన్నిం 

పకుంటినా ? ఎన్న లోన దగవులలో డిగితినా ? పరిహాసమున 

పైన నెవ్యరినెన నిందించితినా ? అసత్య మాడితినా * ఒక్క 

దినమెన భగవంతుని (బార్జించుట కుక్షి ంచితినా ? 

సాఇంత మంచిడాన వని యెజీగియుండంబ్లోయే నీవు నామర్యా 

దను గౌరవమును బెద్దతనమును గాపాడుకు వసి నమ్మియుం 

డబట్టియే నిన్నిటకు. చెచ్చుకొంటిని. కోరికోరి, పోరిపోరి a. 

eo 
LS 

భర్శకు సవతిని సమకూర్చిన చెవ్వతె మైన నుండునా ? ఎం 

దుల కిట్లు చేసితిని ? వంశము నిలువంబడలే దని యేడ్పుచే 

నిట్లు చేసితిని నాయంత ధర్భాత్ళురాలిని, నాయి న్యాయ 

శీలను నాయీ పతిసేవాతత్పరను మజియుక తె నీకాలమున. 

జూపం౧గగలవా * ఇప్పటిభూండు వారిస్థితి యెొట్లున్నదో నీ వెజం6 

గకున్నా వా 2 సర్వ స్వాతంత్యు వాంఛ సంపూర్ణముగా నున్నది 

కాడా? స్రీకిః బురుషునకు స్యతంత్రతలో నెంతన్యూతము 

భీద ముుడంగాడ దని యిప్పటి వారిలో. నొంద అనుచు 

న్నారు. భేడ మెంతమా్శ తము లేని మాట నిశ్చయ మే- స్త్రీకి 

బురుమునకు థర ర్వ వారంల దెంతికూ[ తము సేదము లెదు 

ట్త 
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గృహస్థ శమపవి త్రతను నిలువ(బెట్టుకొనుటకు, దానధర్శ 

ములు నిర్వహించుటకు బురుషున కెంత సృతం తత యో స్రీ 

కంత స్వతం్యతతయ యున్నది. బంధు సేవ, యతిథిపూజ, యతి 

భిక్ష, గృవాబేవతార్చన మొదలగు సర్వసాంసారిక కృత్యము 

లందును భార్యాభర్త లిద్దతు సమానస్వతంతులు. అంతే 

కాని నీవు తల కలి రించుకొనిన యెడల నేనును గత్తిరించుకొం 

దును నీన్ర చుట్టలగాల్పంగ నేనును గాల్తును, నీవు తూర్పు 

వీధికి దిరువీథులు వేంచేయంగ చేను బడవముటిఏథి శేగెదను, 

నీకు నాకు నీతిక)మములో సమానాధికార ముండనలయు 

నన్న స్వాతంత్య్యుము స్వాతంత్య్యుమూా 2 మగ వాడు-పకృ్ళ 

తిచేం జంచలుండైన మగ వాండు --జూదగాలడై, (తాగుబ్నోలే, 

పర కాంతేల చెంటచెఅంగుల బట్టుకొని పరగడలు తక్కు. 

చుండ, సంసార పతిష్టC గాపాడుకొనుటకు, భర్త కుద్దతిని న్ు 

కూర్పుటకు స్యతం తు రాలగు నాండుఏి యేమి చేయవలసిన 

దనణగా_భర్శను శెవిపట్టుకొని యింటి కీద్చుకొనివచ్చి, 
యాలెంప నీకెంప వాయించి, గృవాదేవతలకు (మొక్కి-ంచి 

యాతని బాగుశేయవలయుకు గాని 6 నేనుగూడ మర్యాదను 

విడిచి కట్టుతౌ డుం దెంపుకొని పరుగెతుదు ' ననుట యున్నా 

దముకంు భిన్నమా ? ఇచ్చట వంశపవి తత. గాపాడుకొను 

టకు నక్క-డ నున్చతి మెందుటకు. 'జేయవలసిన సర్వవిధులందు 

దంపతులకు సమానస్వాతంతి్యము ఛారత బేశమునం దుండనే 

యున్నది. ఎప్పటినుండి ? హిమాలయ మున్నప్పటినుండి యు 

న్నది ఇప్పటివారివలెంగాక "నే నట్టపూర్వ కాంతలవంటి దా 

నను, నావలన నీభర,కు వంశము లేకపోయె నని చింతించి 
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వంశము నిలు వంబెట్టుకొోనుట భర కెంతవిధియో భార్యకుం 

గూడ నంతవిధియే కావున నీభర్హకుం దిరుగ వివాహా మొనర్చి 

భర్హృృ భా ర్యాస్వతంత)తాసమానత్యమును లోకమున కెట్లు 

వెల్లడించితిన్నో మాచితివా ? ఎటువచ్చినను వేను గొంతలీ న 

స్వభావను. కాన్నినే నొకరిని జాధించుదానను గాను. కాని 

నన్ను నొప్పించినయెడల నే నెవ్యరికెన బాధ నిచ్చుటకు జంకు 

దానను గాను, 

పా---అత్తా ! ఇన్నిమాట లేల? చేను నీమనస్సు సెట్టు నొప్పింతు 
లా 

ననుకొంటివి ? 

స__-నావూట వినక పోవు నెడల---- 

పా=-భరృమాటంగూడ వినవలయునుగాదా ? 

స--ఆం ఆం భర్గమాట వినవల దని నే నంటినా? భర్త నీశేకాని 
నాకుమ్మాతము కాండా ? అప్పుడే నానుండి భర్తను వేరుచే 

యుచుంటివా ? నీకు భర్యయుక్క-టియు నే నొక్క-_టియునా ? 

నే నేనాంటిడానను నీకు భర్త యునాంటివాండు * ఆసంగతి నీ 

వాలోచించుకొననక్క_అ లేదా ? నీశ్రు నీభర్హను బట్టి యిచ్చ 

టికి వచ్చితివా ? నన్నుంబట్టి వచ్చితివా ? 

పా---నిన్నుంబట్టి వచ్చినను భర్తకొజ కే వచ్చితినిగాదా ? నీ వైనను 

నన్ను భర కొల శే లెచ్చితివికాదా గ 

స కాదు-| పధానముగ నాకొఆశే తెచ్చితిని. మూయొక తే వచ్చి 

నయెడల నామాట సాగ దనియే నిన్ను. చెచ్చితిని. భర్త 

యొద్గం బండుకో. బిడలను గను. నీను చెప్పీన టంత కొఅశే 
టు Gs ి య 

సీభర్హ కాని శేషించిన డంతెయు నాకొజశే కాదా? 

పా__.అతా! నా కేమియు. దెలియదు. చిన్నదానను. దిక్కు. లేని 
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దానను. నిన్ను నాతన్లివలె. జూచుకొనుచున్నాను గాని మణి 

యొకలాగునం జూచుకొనుచుండుట లేకు. నీవిల్టు నడచు 

కొను మని నన్ను దిగుకొనుము. నేసింతకంకు నేమి వేయంగ 

లను (తనలో) కీభగవంతుడా ! న న్నీయింట నెందులకు 

బడ్నవె చితివోయి తండి ! 

సాాఓసివ్వెదానా ! అల్లు డైన్య పడుదు వేల? నీ కేమియు గప్టము 

లదు. సను జెప్పిన మాటమా తము విీనుచుండుము. అం 

తయ్ కావలసినది. చూడు--పార్వతీ ! పనికిమాలినగొడవ తో 6 

గాలమేపమైనది. నిన్నర్మాతి నీతో భర్త నన్ను/హార్చి యే 

మెన ననివా.జా ? 

పా=నీయశగే యే నిన్ను సింగారించినదా యని యడిగినాండు. 

స___అం లే, అంతకంశు నేమియు నడుగ లేడా ? 

పా లేకు. 

సనీసింగారము బాగుగ నున్న దని పశంసించినాండా ? 

పా లేదు. 

స_నీవ్రు చాలం జక్క_గా నున్నా వని నిన్ను గొనియాడినాండా ? 

పా నా చెక్కి-ళ్ళనుగూర్చి యెదో యన్నాండు కాని నాకు. చెలి 

య లేదు. 

స=(తనలో) దాయపకుండ సరిగనే చెప్పుచున్నది. (పకా) నీవు 
తిన్నగా సుఖపడినావో లేదో యని యడుగుచున్నానమ్మాా. 
వెండీ వల దని భీషి శ్రంచుకొన్న యయ్యవాగు కాన, గదిలో 

నిన్ను జూచి చిల్డుబుస్సు మన్నాండో కాక కునికిపాట్టు పడి 

నాండో యని యడిగితినమ్మూూ- 

పాంా-అట్లు చేయ లేదు. 
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శ సోప్:! అమ్మా ! ఉబలాటమునకు నుత్చావామునకు నేమి యు 

లోపము లేదుకదా ? 

వొ-_-ఉటఉసహు. |! 

స..(తనలో) హుం! వయస్సునకు మారువడి కలిగినది. ఎదుశెక్కు. 

చున్నది. ఆహాహా ! ఎన్ని చదువులు చదివినస₹శే-ఎంత కాలము 

చదివినస రే కాని-మగ వాడు పాయమున్న పెండ్లాము వచ్చు 

సూ కిం దిరిగి యోానమాలయొద్దకు జబ్లున దిగజూటును. దిన 

ములు దొరలించుకొని పోవలసినయిట్టిస్థితిలో, నీవయస్సులోం 

దినం గాత పండ్లికొడుకునకువ లె ముగుపులు--బులుపులు 

నా? సిగ్గుండనక్క-ఆ లేదా ? అండుడాసిమొగ మెబుగని 

కువ బిన్మానారి యెన్నిలొట్లలు చేసినను సవాజము*, అంతే 

కాని కడుపు గిత్రుననిండిన వాని కీనోరూరుట అందులకు ? ఈ 

జనికిమా వినవికారములు కలుగకుండ సంసారము జరుపుకొన 

గాకదు కాబోలు! భరత వాక్యము సమిోావించినప్పుడు నాందీ 

పుప్పాంజలియా ? సాయంసమయమున భరతపక్షీ కూంతయా 1? 

పా---అత్తా ! సాయంకాల మగుచన్నది, 

సాావంటకు మడికట్టుకొనుట కేనా? అదియే చూచుచున్నాను. దగ్గు 

మాలిన పకృతి కిదేపసి. సూరోదయముతోోను, సూర్యాస్త 

మయముతోను సరిపోవ్ర్రచున్నది. ఒకరినెత్తిని సూర్యా స్తమ 

యము,-ఒకరి నెలిని సూర్యో దయము. ఒకరియెదాన శుఃఖము. 

ఒకరిముగాన సుఖము; ఈరీతిగా నర్థము భావము లేని [పపం 

చము దొరలిపోన్రుచున్నే ది. ఎవరు చచ్చినను దానిసని యది 

మానదు. ఎపుడో మనము గుడుక్కుమనువణకు దీనిబాధ 
Col 
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మనకు వదలను. ఇదినో పోవుచున్నానమ్మా- కూరగాయ 

లేమా పూచుకళోవలడా ? 

పొ---అత్తా! నాకు జడ వేసీ మటి వెళరాదా 2 

థా 

స-_-వంటయింటిబేవులాట నాకు. పడుకటింటిదేవులాట నీకు. పడుక 

 "లేకపోలునను వంట నాకుం దప్పదు వంట లేకపోయినను 
పడుక నీకు. దప్పదు. ఇంక నీభరకు నావంట కావలెను 

నీపడుక కావలెను. వమోనమ్మాా ! ఇన్ని యేలాగున జరు 

గునో నాకు. చెలియదు ఒకపూట తిండిలేకపోమిన నుండ 

"లేము కాని యొక రాతి పండుకొనకుండ నుండలేమా ? 

అది యక్క-డ సనిదియిక్క-డం జూచుటకు నాకేమి పదిచేతు 

లున్న వా? అమ్మా | ఈవాతి నాలో పాటు సీ విక్క_డనే పం 

డుకొందువుగాని తల్లి ! నిన్నర్మాతి యొక్క_తెను బండుకొన 
'బేక పోయితిని. ణెల్లవాజిన జాం బీడకల లే. అమ్మా! నా 
యొద్ద నీ వెప్తుడో మూంజేండ్లక్రింద. బండుకొంటివి. పెంచిన 

మమశకారముచే నిట్లు బేశ్రలాడుచున్నాను, ఏమి మాటలా 

డవు? 

'పా...-నీ._యి-ష్ట్రా-ము. 

సా-ా-అంత దడిగులుపడెద వెందులశే? నీకు నీభర్త్వతో మతి యొక్క. 

ర్యాతిదే కాజా? నామైత్రి పదునాటుసంవత్సరములది. నీశే 
యింత దిగు లున్నప్ప్వుడు, నా కెంత యుండవలయునమ్మాా. 

పా-అకత్తా ! 

స-ా-ఆం. ఎందులకు ? 

పా-ా-లఅబ్బే ! ఏమియు లేదుః 

స--వమియు లేకపోన్రట కాదు. నీసందేవా మేమో చెప్పును, 



పెప్పీనమాట యేల వినవలయు నన్న సందేహమేనా? అంత 

కం నేమైన నున్నదా @ 

పా-ారామరాము ఆసందేవామే కాడు. రెడవరోడుా మానంగూడ 

దసి మందురుకాదా యని. 

స_.అది మదటిఫెంక్షిమాట కాని రెండవపెండ్లి మాట కాదమ్మా- 

రెండవపెండ్లీ యొక పెండ్లీలో లెక్క-కాదమ్మూ-9ది యొక్క- 

కక్కు-టితి యేర్పాటు చేహయా తళొఅకు-డినము. వెడల 

బుచ్చుకొనుటకు-ఇంటినిండు!౯ "ఆరు చేయ కాల్చుకొనకుండుట 

కొటకు-పెసంచాశాల ప్రచ్భన్నతకొఅకు- ఆలి యాటవస్తు 

వగుటకొఆకు-అధికారము కన(బజచుటకు_వ్యత్యాసను జరు 

గునెడల ఫూర్యయావనములో నే ముసుగు వేసికొనుటకు-అఆ 

'తేకాని మొదటిపెండ్లికున్నంత యాశ)మా రత, యామువ్మికా 

నృత_ దీని కెక్కడివి? అన్న ముదొరక క పోయినప్పు డడుకులు నమ 

లినట్లు కప్పుకొనుటకు-కాళ్ళీర రాంక వము లేనప్పుడు చలిమంట 

-వేసిళాసినట్లు-భోక్తలు దొరకనప్పుడు చటకము చేసినట్లు-అం 

తేకాని యంతకంబ భిన్ననూ? నిపెండికి ముహూర్తము కందు 

ర్పు మని నాపామరత్వము చే చేనడుగ రెండవపెండ్లికి 

ముహూర్త మెందుల కని నీభర్త తృణపాయముగా బలికి 

నాండు, అది మొట్ట గాల్పుటవంటిదో, పొడుము చీల్చుటనం 

తదో యని నీభర్తయభిపాయము. నే నసత్యమాడితి నేమో 

నీభర్త నడుగరాదా ? 

'షాలా-ఎప్వరి నడుగనక్క-ఆ లేదు. అత్తా ! ఇట్లిపనికిమాలినపెండ్లిని నీ 

భర్త కేల చేసితివి. నన్నుంగూడ నించేల దింవితివి ? 

'స---అట్లనవచ్చునాః అనూ. లోకాచారము మానుకొనుట "వరి 



త్తం సరోజిని, 

తరము ? మంచియమో చెగయో లోకము ననుసరించి పోవల 

సినదే. నీనాండు నానాండు. బుట్టినలోక మా_ న్. అది 

గాక మన నెత్తి వాంత యంతో న a యం లే- నీధర, 

ను నిన్ను మహాకూపమున డింపినా నని నన్నేల నిందింతువు? 

మిక ర్భ్శ మే మిమ్ము దింపినది కాని యెవ్వరు దింప లేదన్నూ! 

ఈక రికాలములో దింవీన దిగువా రెవరమ్మా ? వారు ఏకు 

వేసి నారని యేదో వెళ్ల భాంతి. ఎవని గొంతుతాడు వాంటే 

చేనుకొనుచున్నాండు. పరమార్థము తెలియక పోవుటచే బె 

వారికీ. దిట్టు. నీవు సీమగ(డు సుఖముగానే యున్నారు. ఇం 

కను సాయంకాలము కాలేదేయని నీను విలనిలలాడుచున్నా వు* 

వ తెల్ల వాటజిపోమెనే యని యతండు తతాతసాలాడు 

చున్నాడు. శృంగార సంబంధము లగు మొోలబలబలు, సౌఖ్య 

సంబంధము లగు గుబగుబపబు కాసి వేలు కావు, రవంత "సే నిపు 

పబుస్సు హు స్పని మా రన్నను డెల్ల వాజన దాక మహానంద 

మున గులుకుచున్నారుం ఎటునచ్చినను హశోరుహరో రని 

శాశతముగా నేడువవలసివదానను నేను. దైవముఖమును 

జూచి, ధర్మమునకు. గట్టుపడి నోరుమూసికొని నే నున్నను 

“వంట కాలే దేమి” యని యాతండు, + జడవేయలే దేమిని 

నీవు నన్ను. దిబ్లా 2 

పాంజబఅ త ! సిన్ను చేను బచ్బత్రుమాట నందునా ౪? ఎంతమాట! 

చేను నిన్ను విధేయనె సేవించుటకంశు. చేయవలసిన దేమున్నది? 

న-- చేయక పోయినను చేసినంతమాట యంటివి ! 

పాాాచేయకపోవుటకూడనా 1 

స-ాచేసిన చేమున్న దే? అత్తగారు నంటకు లేవంబోను చున్నదికడా? 



తృతీయాంకము. 4? 

పన నూతియొన్షకుం బోయి నాల్దుబిండెలు నీళ్ళు ట్ 

రవంతే యంట్లు తొలచి, వంట యిల్లు కా సంతయూడ్చి, సప 

కేసి బియ్యము కడిగి, కూర తెరిగి, దీపము పెళ్లే యేదో నాకు 

సాయము చేయవలసిన డానవుక దా- కూరుచుండు చోటకుండికద 

లినావా? పోని! ఎవ్యరినాయ మక్క-ఆ లేదని నేనుబోంబోవుచుం 

డంగా 4 నాకు జడవేసి మణి కదలంముిని నన్మూ నిరోధిం చితివి 

చాడా € సీమగండు కాన్కిం బోవునా, నీన్ర రామేశ్వరము 

పోదువా ? శేపు పంకుకొనయహడదా? నూ బేండ్ల కాపురము 

కదా. ఈ రాతితో. దీరునా * 

జంటలు లా 1 నన్ను శమింపుము. నేం బోయి యన్నియు సివ్రపట 

తునుం (నిష్మమించును.) 

స-శఈకుటబ్రది fs ననుకొన్నంత 'మెచ్తెగ "లేము పైవభక్షై గలదివా[త 

మగును. _దెవళక్షియందు దీక్షగలదానికి మనుష్యా అభయము 

సాధారణముగా నుండదు. అందుచే నన్ను లక్ష్యము చేయ 

చేమో యసి భయముగా నున్నది. అదిగాక భర యందు దీని 

కనురాగ మున్నట్లు స్పషము, అనురాగమున కేమి 9శ్శృలో 

నందజ కుండును. భగ్న భకిగూడ నున్నట్టున్నడి. భర్త 

మాట వినవలదా యని నన్ను స్పష్టముగ నిడిగినడి. భర్చ 

మాట వినకున్నయెగల బాప మేమో యని సంశఖుంచు 

చున్నవి. నిన్నగాక మొన్నటికుబ్తది. తనకు భర్తవై నప్పుడే 
భకి యెమి * తన మొగము అఎగాక ముఖ్యముగా నాతండు 

నాభర్త మైనప్పుడు తనకాతసిపై నంతభక్సి యెందులకు * దానికి 

నాసి భక్తి యుండునెడలు భర్తయు, నేను నొక్కటియ్ 

కావున, భర్తిసె నున్నగ, ఇనినాకుం. 'జీలోకువ గాకున్నయె 

4 



ర్0 నరో జి ని. 

డల భర్తకు నావై నున్న యనురాగము నశించును. నాపతికి 
దీనితో సంబంధము సాధ్యమగునంత వజకు( దగ్రింపవలయును, 

వెనుక నాపతి నాతో నున్న పద్దతిలో నెంతమ్మాతము భేదము 

రాగూడదు. కొడురుం గనుటకొఆఅకుమూ తమే కట్టుకొన్న 

కుల్హది. కావున నాకు దీతిక లేనప్పు డాతనితో రవంతమాట 
లాడ నిచ్చెదను. ఆమ్మాతమునకే సంతానము కలుగంహాడ 
చా? అడి దెవకటాక్షఫలము కాని మజియొకటి కాదు. అశ్లు 

కానియెడల పదునాజేండనుండిి నిరంతరము పతిని భగవంతు 
నివలె సేవించుచున్న నాబ్బదు కిటు లేల కావలయును ? ఇం 

తకు. (బధానమైన దేమనగా, నామగడు నాకొక్క. తెకే మగ 

డుగా నుండవలయును. కాని యాయుదయమున నాపలి 

నాతో మాటలాడ లేదు. సాయంకాలమైనచా--ఇప్పటికి మా 
టలాడ లేదు, రాత్రి యాతండు గదిలోం గానంబఆచఛిన విలాస 

ములు భూడంగా నతనికి దాన్నిపె నుబలాట మెక్కు.వగానే 

యున్నట్లు కనబడు చున్న ది. కాని యది తాత్కా-లికము కా 

వచ్చును నేను గొంతతొందరపడుచున్నా నేమో యని నాకే 

సందేవాముగా నున్నది. పిల్లి నేమా్మాాతము బెదరంగొట్టంగూ 
డదు. అది భర్హలోం జేరిపోవు నెడల బిమాద' మున్నది, కాని 
యీరాతి దానిని గదిలోనికి. బలిపను. నాభర్హ యేమిచే 

యునో చూతును. ఇది యెట్లు పివర్తించునో చూతును. 
అప్పటి "శీవో యుక దారి. (దొక్కు-దును* అంతవజకు.6 దొందర 

పడక యుఠడెదను. వంటకు వేళ దా(టినది. పోవుడును. 

(నిష్క_మించును,) 

లది తృతీయాంకము. 



ఇ లి 
వి ర శ స 
నకల డడ కడ 

చతుగ్ధాంకము 

శ్రీః —— 

(పదేశము---పద్శనాభ శా స్త్రీ యింటిలో వేశ్ెకగది. 

(రెండుమంచములు ద్వఅగా నుండును.) 

(చ వేశము- సరోజిని_ పార్వతి... మంచములపై. 

సాావంకాయకూర బాగుగ లేదయకు. 

పా-ా-ఆ: బాగుగ లే కేమి. నిశేపములాగున నున్నది, 

సనీ కాకూర యివ్షమని నేనెంతో ముచ్చటపడి చేసినప్పుడు నీవు 

దానిని ముట్టుకొన్ననెన లేదేమి ? 

పా... అతా! ఈవేళ నాకాలి వుండముగా నున్నది. 

స-_మనసు మందమెనఫం డాశలి మందముగానే యాండునమా,. 

అంత బెంగపెట్టుకొని నీవు నాయొద్ద బండుకొనుట యెందు 

"లకు ౪ గదిలోనికి? బోయి మగనియొద్దం బండుకొనుముం 

అమ్మా! తిలదువ్వుకొనక పోయిన నేమి? జడ వేసికొనక పోయిన 

నేమి * పూలు పెట్టుకొనక పోయిన నేమి?-- రవంత సేపటిలో 

జడ నతిగిపోవును. పూలు వాడిపోవును. ఈమాతపుసింగా 

రము చేసికొన్న నేమి-- చేసికొనకున్న నేమి ?-- | 



స్ట సరోజిని. 

పాాఅచ్తా! అట్ల వెప్పచున్నా వేల? రవంతసేపటిలో నరిగిపోవు 
~—0 రం oa 

నని యన్నముతినుట మానినామా ? 

స=్వణుసుతిరిగి నాతో వాగ్వాద మారంభించినావా ? అన్నము 
ద 
కవల మావశ్యక పచాము. ఆడి లేకున్న యెడల జగము. 

జడ వేసికొనకున్న చో. జచ్చునడల భూమండలములో బోడీ 

ముండయే యుండకపోవలెము పూలకు భోజనమునకు సామ 

ము ల్ నా. బు్రూనుంతు రాలవు. "రేపటినుండి క 

యింటి గోనికి రాక పూలగ౫ ప నెగిని బెాకొని పకక గ దిలో. 

గహార్చుంపు ము, ఇస్నిమాట లెకులకు_ పో పార్వతీ! గదితో 

సికిం బో నికంతెకర్లముగా నున్న ప్పుడు నాగాంతుపూా(డ 

నెందులకు ? 

పా__అష్ళో ! నేను వెళ్తను. ఇక్కడనే పండుకొందును. 

స-ాబఒసే ! ఈమ్మూతమునకు ముక్కి-ముక్కి- ముక్క- లె పోన్చచున్నా వు. 

ఒక్క రాతి గదిలోనికి. బోకుండ నుండ లేవేమి ? తలనొప్పి 

వచ్చిసదనుకో. వమి చేయుదు వే? జ్యరము వచ్చిన దనుకో-_ 

వమిచేయుకువే? పోనీ జబ్బని యనుకొనుట యొదులకు ? 

ఆ.ఏవారి యాటంకము వచ్చినదనుకో- వమిచేయుదువే? 

పాపము మామేనతేకూంతురు మొదటిరాతి గదిలోనికి వెళి 

నది. అపై మూవలికి వచ్చి వాశిటిలో మూడురోజులు కూ 

ర్పుండినది. ఏమి చేయవలసినది? అది నీలాగుననే గోల పెట్టి 

నదా? పార్వతీ ! ఇవన్నియు సాగుచుండుటవలన( బుట్టిన తెగనీ 

లుగులు నావలె వె పెదమ్మ గాగ గయ్యూళీియత్తేగా రివ తె, 

యైన నుండి నోరు మూసిగొః? పందుకోయని మూం.తిమో:దం 

బాడిచినయెడల నన్నిహాహాకారా లంతరించును, ఎక్కడి కిదీనిక్రి- 



చతు గాంకము. క్త 

ఈజరుగు.గాటురోగాల కంతకంకు ఒనెద్భము లేదు, 

పా---లఅత్తా ! అంతవఅ కక్కబశతేదు. నీయిస్టానుసార మిక్కడనే 

యుండును. 

సాసశే_ చేతులు నులుముకొనుదుం గూరుచుంటివి కాని రవంత 

కాలివె రాయరాదకు. 

పొా---- కు ఫ్ కో తును. ) (తనలో) నాబ్బదు కెట్లు జరుపవలయు 

నని త్ర తండి! ముంబేమి య్శారిపడవలయు 

నో! ఎన్నికష్టముల సనెవమర్కొనవలయునో భగవంతుండా ! 

ఏ పాద సేవకురాలను. నీదయతనవ్క-_ నేనేదియు సమ్మాయుండే 

"చేదు. నాయం దెంతో యనురాగముగల యీమె నన్ను సొ 

ధించుచున్న ది. మగనియొంుకుం బంపనప్పుడు నారు. బెండ్లి 

యుందులకు. జసెనో ! 

ప్రధ గళ్ళు లాగరాదంశే. (సార్వతి అటు చే.యిను.) అబ్బ! అంత 

గ గ లాగెదవేల ? నామోాందికోప మిావిధము గా దీన్ని కిం 

దువా యేమి? పార్వతీ ! నీమగం డీియుదయమునుుడి యిప్పటి 

వజకు నీతో నెప్పుడేన మాటలాడినా ? 

పాపం. 

స--నిన్నుం జూచి నవ్వనాండ ? అసత్వ్సమాడకు. 

వా---శొం వెము నష్విన్నలీ ఠీ యనుకొంటిని. 

కాన నవ్వెవొ సి కెమినం డెలిసెనా ? 

స-ా-కారణ మేదో నీ వ్రూహింఫలేనా* 1 

వొ... టో ను 



ర్ సరోజని 

న_నిన్ను జూచి నవ్వినప్పుడు నీకు. గారణము తెలియకుండునా ? 

నీకు జెలియును. నాణసుంగ చాంచుచున్నావు 
స 

పా_నిక్స్పయముగా నాకు. చెలియదు. 

స___నన్ను. జంపుకొని తినిన క్లే? 

పార. 

స=_ఆతనినవ్యు చూచి నీవుకూడం గొంత సవ్వితివాలీదా ? ఊ. 

ఆమాట చెప్పు, 
పా (నవ్వుచు) అత్తా ! నీమాట వినుటణే నా కిప్పుడు నవ్వువచ్చు 

చున్నది. 

సారాదా అమ్మా! నాది పరిహాసాస్పదమైన బిదుకె పోయినదిం 

లోక మంతయు నన్ను. జూచి వెక వెళలాడవలసిన స్థితిలోనికి 

డిగితిని. అమ్ములక్క-లు బుగ్గలు నొక్కు_కొనుచున్నను, తుంట్లు 

జఆచుకొనుచున్నను నాళొజశేశాదా ? నీవిప్పుడు నవ్వితి వని 

నా కేమియు విచారము లేదమ్మా. కాని నేనడిగిన పృశ్నమున 

కుక్తరము చెప్ప లేదు. నీమగండు నవ్వినప్పుడు నీవు తిరిగి నవ్వి 

తివా తేడా? 

పా---అత్తా! నాకు జ ప్తిలే దమ్మా- 

సాచీ! అనత్యమాడుచున్నావ్ర- మనుజున కేడు పెంత జ్ఞప్తిలో నుం 

డునో, నవ్వుకూడ నశ్తే యుండును. మగడు కులికినప్పుడు 

నీవు కులుకక పోవుదువా ? ఒకరి నొకరు కన్ను అతో గాంగి 

లించుకొనుచున్నా శా? మనస్సులతో ముద్దు(బెట్టుకొనుచున్నా 

రా? ఇట్టిస్థి సతిలో నీవుమాతము నీమగనివ'లె కులుకకుందునా శె 

నవ్వ సె ఫె హారిలో'నే యంటురోగమెనప్పుడు భా ర్యాభర్హలలో. 

గాకుండునా ? నీవు తప్పకుంక వవ్వితివి, ఒప్పుకోరాడా ? 



చతుగ్థాంకము. ర్ ర్ 

పాక "నమ్మా- నవ్వితిని, 

స--ఆమాట స్పష్టముగ్గాం. జెప్పరాడా ? ఇంతదాంపజిక మెందులకు? 

ఇంత వెనుకాట యెందులకు? నేనింత గొడవ వేసినంగాని చెప్పం 

గూడ దేమి? నీమన స్పగాధమైనది. నీవ నావలె బేలగుండె 

జానవుకావు, చూడు. ఈయింటిలో గృహిణిని నేను. ఈసం 

సారము సాది. నేను పెదదానను. వార్చి వడవోసినదాననుం 

కష్టసుఖము లెటిగినడానను. నేనింటిలో నుండగా మిారా 

గోడచాటున డాంగుడు మూంతలు-- ఈతలువువాటున. గులుకు 

లు--ఆసందుమూల సంజ్ఞలు--ఈకీటికి చాటున చిటశెలు-- నాకు 

బనికిరాన్ర. మనము సంసారులము. సమయోాచితముగా, సంద 

ర్భముగా నడి ర్మాతి వేళ బ్రహ్మ కెనం చెలియకుండ మగసనివేం 

జూపు నేల దాంటకుండ, బలుకు పెదవి చా(టకుండ, నవ్వు 

చెంప దాంటకుండ రవంత సేపు కాలశేపము. జేసి గిరుక్కున 

మరలవలసిన వారము, అంతేకాని పడుకటింటిలోను గిచకిచ లే, 

పంచపాళిలోను గిలకిల లే, కొట్తింటిళోను గుసగుస లే, గాదిచా 

టున లొట్ట లే,- యీాకంతువి కారపుగాడిదెగత్తిరలు నాకు 

బసికి రావు. 

పొ-ఎాఅత్తా ! సీయిషప్టమువచ్చినట్లు దిద్దుకొను మని యొక్కసారియే 

చెప్పితినిగాజా * 

స---పెద్దదాననై న చేను మిానిరంకుశ త్వము నిప్పుడే యమ్హు పెట్టకుండు 

చెడల-ఓ చెలశేగి, విజృంభించి యూరెగిరిపోవునట్లు సంగీ 
తాలు కాదు, సాహిత్యాలు కాదు, నాట్యాలు కాన్ర్క అభిన 

యాలు కావ, చెండ్రాటలు కావ, జెట్టిపట్టు కాన్ర. మీరు 

ఏథిగుమ్మములో నూ రెగిరిపోన్టునల్ట, లింటియెదుట సంతసాగు 



స్6 సరో జై ని; 

నట్లు మొదలు ప్వైకుందురా ? అందుచే నాయింటిళాంతి, స్వ 

చృత కాపాడుకొనుట నావిధి. నీవ పగ లెప్పుడు భర్తతో 

మాటలాడంగూడదు,. నాకం చెలియక యడుగుదును? ఎందు 

లకు మాటలాడవలయును * ఇంటిగొడవ, పొలముగొడవ, 

పళువులనాడవ సంసారపుగొడవ నామోంద వెచికొంటిని. 

నీకు భర్తతోమాటలాడం దగిన దేమున్నది ? భర్తకు పగలు 

కనబడుటకూడ నాకిష్టము "లేకు, కాన యసదుపాయమెన 

నం న మ కావున నందుల కంగీక రించితిని, కరము 

బాలక కనంబడినను నీ వాతనిం జూచి నవ్వందగదు. సంసార 

ములో నవ్వులాటల కవకాశ మేమున్నది ? వేళాకోళములకు, 

"నెక్కి-రింతల కి దేమి పిహసన మనుకొంటివా ? పరిహాసము 

లకు బ్రక్క-శూరాపుల కిచేవి బోగమాట యనుకొంటివా? 

సంసార జీవనములో స్వ భావలాఘువ నుంతమాతము పసికి 

రాదు. సంసారిణిక్సి వెకిలితనములు నిగిలింపులు తగునా? 

నీ విగ్గు నడచుచున్నావా యని న న్నధిశేవీంతు వేమి ? 

పా---అతా | పెచదాన వెనని న్నధి శ పింతునా గ 

స--అధి జేపీ .పం దల దుకొన్న వారికి బెద్దవిన్న భేద ముండదు లేం 

నాచిన్నతనములో నే నెంత కర్ఫుదికీముగ నడుదుకొంటినో 

సీభర నడుగు ఇరుగుపారుగువారి నడుగు) కాలమైనవిమ్మాట 

నా కా కశ్లుందులకు ? నొట్లపిబెకు కాయిగాని వా్ఫకాయకు 

శా యెందులకు * ఇంతకు మణిముక్క-మాట చెప్పుచున్నాను 

విను.._.గదిలోనుండి తెల్పవాటుజామున రావలెనే కాని 

జాము పొ డౌక్కి-నవీమ్మృట నిక్కు-చుు, నిలుచు, నాపులించుచు 

జిటిశెలునై దుకొనుచు వచ్చుటకు నే నెప్పుకొనను. ఆది మో 



చతు శం పుం న్? 

క పతీవ్గ మాట యటు౨పుము. ఇంటిలో. బెద్దది తా నున్నది 

కదా, రవంత చెప్పంశూడదా ? మ-దలింపంగూకడా ? యని 

యూరివారుు నన్ను. దిటు మరు. అదికాక రెంకుణాముఆ 

వజికు పిరాకొటికు వంట బలుంటిలోం గను పెట్టుకొనియుండి 

సాకు నకసుమోావీ క్పికొనిపోవ్రచుండంగా, మోకు నైవేద్యాలు 

పెట్ట లేనవ్గూా ! నా శే యావపిశయా ? వల్ల కాజా! విరి 

యింటిలో. బకినదిమొన లు టెక్కులు ముక్క బె పోన్రచున్నవి* 

అంట్ల తప్పెల లేలాగున నకిగి సోస్తమన్న్య నో, నేను న క్షు యరి 

గిపోవుచున్నాను. వార్వతి ! నేను జెప్పినషూట లన్నియు 

జ్ఞ పిలో నుంచుకొని నీవు నడమకొనక తప్పను, గడియగడి 

యకుం జెప్పుదానను గారు తెలసినదా ? 

పా (మాటలాడకుండును .) 

స పార్యతీ ! అప్పుజే నిడియేనా ? ఇకు న్నిదవోయినదే. మగ9 

మా.ద గ బెథ్భపై య యుండినయెకల నింతివేగముగ నిద 

పట్టునా 4 పట్టమడామగని యేక య్రైయున్నస్తు నే ననుళొననుం 

మంచిచే కాడా నాకు దానికి౧హూడను, రాతి నిద) లేదుకాం 

బోలు. అందుచే మగనిమోంద వాంఛయున్నను నిద) (తోచి 

శాల వచ్చినదేమో ? ల ఎవర ల కాటవసువుపై నఫిలాష యెట్టి 

దో యక్ we చసుచులకు మగనిమిోంద వాంఛ యణ్టిది. 

మ్" _వెనం జెస్పించి మణవపీంచినయెకల నక్క-డ త 

యడంగిపోవును, నిబువగా నుండి భాధించుట శారి కేజినయను 

రాగమా * అభ్య్వాన్నమా ? ఆమజాతి కడుపునొప్పిలాగున 

పీరివాంఛకు తెర తెరలు. అనుభవ మున్న నడివయసుదాని 

వాంఛ సన్ని పొతెజ్యగోములాగున నొక్క-రీఫెగ నీ ల్చియుండును, 

§ 
ట్ 



సరోజిని, 

పడు దువీల్లల వాంఛ పట్టువిడుపుజరమువంటిది. పారివచ్చినప్వు క్తి 

గందరగోఖళమేకాని యవి వదలినతోడనే చప్పంబడురు, అం 

దుచే వ్యాధికి బాల్యములో నే తగిన చికిత్స వేయనెడల మం 

oR ఇంశను నామగండు పకుకటింటిలో ఛార్యశ్"ఆ శిదుప 

చూచుచు బంగుకొన లేక కూరుచుండును. కూరుచుండ లేక 

నిబువ(బకును. నిలువంబడ లేక యటులిటు తిరుగులాడును. ఆ. 

కలితో నున్న సివంగి బోనులో నల్లరిచేయునట్లు తపించుచు 
న్నాడు కాబోలు. బార్య శాదన్నమాట యతేని కెట్లు తెలి 

యును ? కాళ్లుచేతులు కొట్టుకొని, గింజుకోని, యేశ్చి యేడ్చి 

వీల జాడు తుదకు దనయీడుపే జోలపాటగా నెట్లు నిద్రతో 

వునో య శ్రే యాతండు ని దోవునేమో 2 కాక భార్య కొల 

కు-లఅనగ6 బడు మభార్యకొలి కిక్క-డకు వచ్చునో? వచ్చుటకు 

సాహాొసింప లేం డని నానమ్మక ము. నేను న్మిదను నటించి యాం 

దును, ఎందుల్మకెన మంచిది. 

(పద్మనాభ ఇాస్పి/ నిమ్మశముగాం జప్పుడు కాకుండ. బి వేశిం మను.) 

స==(తనలో) ఆం వచ్చినాండు ! (కొత్త పెండికోడుకు. కెండవరాతిపెం 

ఢిశొడుకు-నలువ దేండ్ల పెండ్రికొడుకు-సగ మరిగి పోయిన పెండి 

కొడుకు-ఒడలుపట్ట లేక -.మససుండంబట్ట లేక - మన్థథుండు మెడం 

బె 7గెంట_ముక్కు. కొ సకు వచ్చిన పాణము లరికట్టుకొని నిలు 

ప్రుకొనగ_హూూం వచ్చినాడు! ఎంతవాంఛ! ఎంతమోహము! 

ఎంతతమకము ! ఎంతయుకలు తెలియనితనము! నేను దినముల 

కాలంది నిక్కడ వేజుగ( బండుళొనంగ నాకొజు శెప్పుడైన 

నిట్లర్ణ ర్యాతమున వచ్చినాండా ? దీనిచక్క-(దనమునకు దీని 

. పాయమునకు జంత లొంగిపోయినాండో ! నాకంజు నది 



చ తుగ్ధాంకము. న్ట్ర్ట 

యెక్కు. వయయ్యె నన్నమాట స్పష్టము కాజా ఫి నిజముగా 

నాకున్న చక్మ-_(దనను తానికి లేనే లేదు. ఎటువచ్చినను బా 

యమా 9 అది చూచియే యీతం(డింత వీచ్చిలోం బజెనా ? 

పిడలిమెటు.గు నవయవములయుబుకు. జూచియేనా యూ 

వ్యామోహము ? కొఅవిదయ్య పు వెల్తురి శంతనిలుకడయో 

పొాయమున కంతనిలుకడ యే. రాలిపోన్రచుక్క-కారితి కెంత 

స్థీరత్వమో (సాయమున కంతేకాదా ? డానికొటు కే పండ్లిగి 

లించుటకం"టం చామరత్వ ముండునా ? మేలుకొనియుంటి 

మో లేదో యని యింతసే పక్కడ నిలువబడి నిజానించి 

గడు. ఇప్పుడు మమ్ము సమిోవపీంచుచు న్నా (డు. 

పడ్శ-(తనలా) అబ్బు 1 అజ్న | పెణము విసిగి సోయినది, మనసు 

కటక టలాడి షు ఎంత Fy కను a సియుంధంగబుర?ి 

తుదకు గదిలో నొక్కొ-డ నుశ్నయశల మలిపోశ్చ్రట నిశ్చయము, 

గీ. అన్న మా-నించి యెంత సేళపెసయణాని 

వంటపూంటింట నీడ్తిల4బడంగవచ్చు 

ధనము నాసించి ధనికుని + జ్వారమందు 

నెంత కాల మైనను నిరీ(శ్షి ంపవచ్చు( 

గాని, సరకొత్తవథువ్లుకె 4 కటకటంచు 

నిల్వుగు డ్లతో గదిలోన 4 నిలువ(బడుచు 

నటు వ దేడులబడు గెన 4 నర్గఘుటిక 

యుండ లేం డుండలేం డుహు 6 యుండ లేడు. 

వెం గ్రికూంతును దనయొద్ద( అండంబెట్టకొని యిచ్చట సరోజిని 

ని దించుచున్న డా ? సరొజినీ ! సీళశ్కతోం భార్వతి 4 

దులకు * 



ఛ0 నరో జని, 

గీ. బధిరుం డగు భూపమణిస భాభ వన మందు 

గానవిద్యావిశారదు + ఘనత యేల? 

ర సవిషీన పభుని పహొజూ4రంబునందు 

క లికిపలుకులకు లుకులకవియు నేల? 

ఆహా ! ఇన్షఆు నిచ్చటం బుడుకొనియుశ్నారు. ఇన్షతును 

జక్క-ంగ నే యున్నారు, చదువగ.6 జమువగ గొంత మాసి, 

రవంత నలిగి, యిసుమంత లావై, శాసంత విడిపోయిన పుస్త 
ఫిమువలె సరోజిని యున్నది, సరికొత్త యట్టతో, బంగారు 

వగ్గముఅతో, పూపు మరక యేమియు లేకుండ బింకమ్ములె 

చార్కొ-నినకుట్లపసతో నున్నపు స్తకమువ లె. బార్భతియున్నది. 

చదివినపుస్తశము తీరుగం జదువుట యెందుల కని యీమె 

నుండి నాద్భష్షివిముఖ మగుమున్నదిం పీ$కమూతమే చగివి 

విడిచివ యీపు స్తకమ్వుపె దృష్టితో మనస్సు పరుగువాటుచు 

న్నది. (చూచుచున్నాంయు 

ఖ----(తనలో) ఎంతసేపు చానివంకనే చూచుచున్నా.ండు గాని ప్రమా 

దమున ఎవైన సొవంక ౦ జూడంజే ! నావంక సన. జూడరుండ'. 

జేయునంతటి యపశారము నే నాతని కేమొవర్పితిని? తినకు 

సమసోపచారములు చేసితినే. తన్నే దైవముగా. బూజించు 

కొంటినే. వంశము తనతో నంత మగునేమో యని లలళాకు 

జ్రదానిని దనకిచ్చి పెంస్లి చేసితి నే. నిన్న రాతి చతులారం డీసి 

ళాని సవతిని దనపిక్క-లోనికి. దార్చితినే. నావలన గోవ 

మేమి ? అదిగో! ఇంక దానివంక నే చూచుచున్నా(డు. ఆ;మా 

వులో నెంత యను రాగ మున్న దో ? గాలిలోనుండి మంచు 

జొటఖొబలాడున ట్లాదమూాపులోం 'భేమరసనుః చిప్పిిసైమా 



చతుస్థాంకము. Gt 

న్నే. మొదటిపెండ్రాము మటి- రెండవది బంగారము. మొద 

టిమెంన్లాము విషము- రెండవది బెబ్లము-మగవాని కగు నని 

నా కేవూ తము తెలిసియుండినను సే నీతని కీపెండి చేసియుం 

దునా? ఈతండు చెండి కంగీకరించిన శాక మొతుకొంటి నే. 

చాని మెడలో మంగళసూ తము. గటించి, నామెడలో నూరి 

(తాడు పోసికొంటిని. కానీ ! నే సీయవమానము సహింతు నా? 

పదల (నల్ పార్వతికి జబ్బుగా నుండుట చేత నాభార్య చానిని 

బంప లేదేమో 2 సాయంకాలమున. నదుపునిండం దిసిన దానికి 

జళ్చెమి ? దానిని బంపుటకు నాభార్య కిష్టము కాక పోవునా? 

అబ్బ! ఇష్టముకాక పోనుబకు నావలన యాని, పార్యతివలన 

గాని యేమి నేరము కలిగను? నిన్న రాతి) యెంతో కిలకిల 

లాషముచు కశూర్యతినిం దెచ్చి నా కష్పగిం చె నే. వేకుకలం జరి 

గింపలే దని విచారించినదే. నడుమ నడుము. జమత్కౌారముగ( 

బకిహాసించినది కాని యెంతమ్మా తిము కోపింపలేదే. అటయిన 

బారతి యెందుల కిటం బండుకొన్నది ? వెళ్లు వెళ్లు మని సరో 

జిని దాసని దొందర పెట్టిన దనియే నొనమ్మక ము. వెళ్లు మని 

పదిసార్లు చెప్పించుకొను టకు( బె; కీకూతుల కిప్హము. _పైవా 

రిబలాత్మా_-ర6ము చేతనే గదిలోనికి వెళ్లిన టుండవలయును గాని 

తనయిస్టానుసారముగా వెైనట్టుండంగూడ దని పెండ్రికూంతు 

తలంపు, ఈబహిరంగ రహస్యము - అంద జెటి:గిన యిీదొంగ 

తన మాచారముగా జగుగుచున్నది. మూండవరాతి చెన్న 

వారు లేగు_ చెప్పించుకొనువారు లేరు. అశేమో పాగ్వతి 

చెట్లు సేసియుండవచ్చును. గ అపాశృళ్యే ములబడలిక చే వింతలో 

సరోజిని నిద్రించి యు డకర్సును. వెళ్ళనలె సని యనుళా 

శ్వా 
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నుచుండ(గ నే. నిన్న రాతి 'మేలుకొనియు ౦డ టచేత( చార్య 

తికి. జప్పున నిడవచ్చియుంతవచ్చును. బంతకంకు నేమియు 
లేదనుశొండును. లేవీ తీసికొన పోవ్రదును. 

( బెబ్బనల్ల లాడించును,) 

భ_(తనలో) అదిగో డానిని లేపువున్నాండు. ఆ లేపీనడి నన్నే ముం 

దులేపీ దానిని. బంపుమని యడుగంగూడదా ? నే నిక్క-డ 

నుండగా, జన కీస్యాతంత్యి మేల? నాయొద్ద బని 

యున్నప్పుడు *నాసెలవుషిం బండుశొనియున్న డసి తాను 

గంహింప లేడా ? ఈమూండురా తులు నేను బంపపలసిన దే 

కాని తాను స్వతంత్రింది తీసికొనిపోవచ్చునా, ౫ ర్భాథానచ 

రెత)మక దిగ్టివింత యిదివట కుండెనా ? ఇ్రశ ముందుండునా? 

గగ్బాథానవథూనరులమరా్యాదను మంట. వెట్టినా(డే, నన్న 

దగకుండం భారతిని జాను తీసికొనిపోవ్రునెడలం 'గార్భతి 

న న్నేంత యణ సుగా6జూచునో (గహిలచుకొన లేడా? న న్నడి 

గడ్డిపొరక గాం జూచుటనే యీపని బుద్ధి పూర్వక ముగ జేయు 

చున్నాంజేమో 9 మనసులో బెద్దయగ్ని పడినది ! అడి (కమ 

ముగా తా-జుచున్నదిః 

భా (లేవకుండ నున్నది ) 

పత్మ--(పార్యతి "రెండుబుగ్గలు పీకొని యల్లలాడించును.) 

వాడు ఊ. ( లేచును.) 

పడ్మ...(అపవాకించి) పార్వతీ ! ఇచ్చట. బండుకొంటివేల ? నాతోం 

గూడ ఠమ్మూ. 

పా (తిననోరు కుడి చేతితో మూసికొని యెడమచేతిత్ 6 బామ్మను 

యుూూా6పవును.) 
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భథ్భ--(అప) నీయభ్మిపాయ మేమో నాకు: డెలియలేను. మజే 
మియు భయము లేదు. ( లేవందీసి) రమ్ము. రవంతదూరముగయ 

బోయి మాటలానుకొందము. (పార్వతిని జేయిప్ట్టుళొని రం 

గమున ముంకునకు వచ్చును.) 

(వెనుక తెరపడును.) 

పద్భ--9క్క-డ నేల పండు కొంటివి ? 

పానన్ను వదలుము నేను రాను. ఊనుు 

పడ్భ.-._ ఎండు చేత. 

పా (అటునిటు భయముచేం జూచుచున్న ది.) 

పద్దా--మిాయత్త యచ్చట నిది్రించుచున్నది. ఇచ్చట మజివ్య'ు 

న్నారు? సండేహింపక చెప్పుము. 

(సరోజిని (స వేశించి) 

ఈతరం జాబేవత కెట్లు మోక్కు-నో-ఎటు సాప్రాంగపకునో. 
కనులారం జూ చెదను. ఈతని యుపాసశాగీతము లెుండునో 

విందును. ఈతడకవాటున నిలువబడి యుందును. 

పవ్మ---ఎందుచేత నిక్కడం బండుకొంటినో చెప్పక వోయితివి 2 

పా---నేను జిన్నతినమునుండియు. దల్లి లేని దాన నగుటచేతను, నా 

తండి) దాదాపుగ వెప్తేవాండగుటచేతను గష్టముల శే యల 

వాటు పడియుంటిని. ఈశస్టములు నామనస్సును బరిళశుద్దపఆ 

చినవీ. నాకు భగవద్భక్కిని గలుగం జేసినవి. చేను సర్వవచా 

భగవంతుని నమ్మియున్నాను. 

 పద్దా3డి యంతయు. జెప్పెద వెందులకు ? 

పా=సిగ్లుపడి తక్కు_వ్రుగ మాటలాడవలసిన ంబార్మాతి యే యింతే 

సవిస్తరముగ మాటలాడవలసివచ్చినందులకు నిచారించుచుం 
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టిసి, నాకష్టములు నాతోబాటు మాయింటికింయాడ్ వచ్చినవ్, 

నన్నుంబ్యై సివ్రకూడ. గష్ట మొ దశ తప్పను. 

వద్భ--అయ్య య్యా ! ఇదియేను | బది యేమి ! నా శేమియు బోధప_ 

డకుండనున్న జి. మహోనందమున మెమజఆచియుండవలసిన యి 

రాతి యి ేమికర్శము ? స్పష్టముగం జెప్పవా ? 

సాా(తనల్లో నీకు మహానందము మెమణపునా? అది చిన్న పీల్ల 

కావున చడానికి మహానందము గలుగవచ్చును. అదీ యొజులో 

నికుజ్జది కావున దానికి మైమజపు కలుగనచ్చును: నీకును 
మహానందమే ? నీకును మెమజపే? ఉచితజ్ఞత యున్నమాట 

యేనా యిది ? సిగ్గున్భ వాం డిట్లవవచ్చునా ? నీ కీవయస్పులే 
మహానందము మైమట పెప్పుడు రాందగినదో చెప్పనా? ధర్మ 

పత్ని నైన నాచెంగు నిచెంగుతో ముజిపెష్టుకొని మన మిద్ద 

అము గఠగాస్నాన మొనగ్సి వి శ్వేశ్య రాలయమునకు( బోయి 

6 హర ఓం హర వార మవహాబేవశంభో” యని యు చ్చెస్స్య 

ఠమున బబుకుచు మహాదే వాభి పేక ము గంగోదకముతో (6 గన్ని 

శతా 6 జేయునెకల నప్పుడు మనకు మహానందము మెను 

ఆపు మన మిద్దలుము గయకు. భోయి విష్ణు పాదమున. బీతృ 

'దేనతలకు. దర్పణము లొనర్పి, పీడ పదానము చేయునాండు 

మనకు మహానందము మెవుఆపు. నీతరువాత నీ కీపవిత)కృత్య 

మును జేసి నిన్ను. దరింపంజేయంగలకొడుకు లేం డని యెడ్చి 

యేడ్చి యీాకుస్ణా దానిని ఏీకంట గట్టంగ డానియొడుపు చూచి 

యుబుకునూచి, పొంకము నమూళి బింకము చూచి రెండవ 

రాతి పక్కా లేపోయె నని చానికంకు నెక్కు-వగా నీ 'వేడ్చు 

చుస్నావ్ర. పండితు(డవు. లాంపట్యము కూడ దని యొజింగిన 
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పొఃడశ్ర. వదో! తామరపాకున ,నీజివతె నంటీ యంటనట్లు 

(కొతసంసారమును దీక్చుకొని కొడుకును గని సంసారత్యాగ 

మొనర్చి సన్న్యసింపవయ్యా కుని నేను గోరం దిరుగుడులో 

మతింతితీకుగు డారంభించితీవా ? వొలుపులో మజింత దొలు 

పార౭భించితివా 2 

పా చెప్ప(దిలయకొనియే యున్నాను. ఎట్టు చెప్పవలయునో సేలి 

, యక తౌా/క్కు_లాడుచున్నాను. 

స-(తినలో) సేం ఇంతయుహో గాత మెంవులకు ? కానీ 

షా---నీపావసేవ చేయుటకు నేరు నియింటికి వచ్చితిని. సాయదృష్ట 

కీంనత చేత నాక సంతత సే వాఫెగ్యము లెను. 

పద్మ---అయ్యా ! అజమ్యా ! ఎందుచేత ? నీకఠదుల క థ్యంతర మేమి 

కలిగినది ? 

పొ---ఎప్పుడో--అవ కాశము కలిగినప్పుడు-ఏ నాతి) యో- రెండుజా 

ములవేళ చేను నీపరి చర్య కె వ చ్చెవను* 

పద్భ్శ-__అబేమి $ అచేమి ? 

స(తనలో) ఉండవయ్య్యా-లంఘశ మనుసరికే రాగా తేందులకు ? 
బ్రరువదియుపవానము లైన పిమ్మట రోగము మనుఠలక పోయి 

సప్పుడు చూడవచ్చును. 

పా నేను బగ లెన్న కు సిక ంటయబుకను. ఇంటియసదుపాయము చే. 

గనంబడవలసివ చ్చినను నను నితోమాటలాడను. నీస్ర నాతో 

మాటలాడుజికుం |[బయత్నీంపవలదు. నావంకం జూచి నీ 

వెన్నండ నవ్యవలదు. నేను నవ్వను. నావశికం జూచి కను 
సన్న యెన్నండును జేయవలనదు. 

బద్భ-=అ'దేమి సార్వతీ ! ఇంకను సిదురమక్తు పడల లేదా (భుజము 
9 
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వెగజజమచు) అట్టు పల్కు-చుంటి కేల? ఎంత విరుద్ధ ముగ 

నున్నది! నేను భోజనము చేయను, నీవు భోజనము. జేయ 

వలకు_నేశు మంచినీరు తాగను. నీవ్రను జొగవలదు-నే 
నూపీఠి విగువను-నీవ్రును విడువ వల దని యన లేక పోయినావా? 

అంతకం"ట సందర్భముగ నుండు నే- 

భ---(తనలో) అలాగేమి ? అంతవజకు వచ్చినదా ? నీ కది ముక్కు 

టూపీరికం"కు నధిక యయ్యెినా ? నేను (గగొత్తగాం గాంపురము: 

నకు వచ్చినవిక్ళుట నాలుగేండ్లవజకు. బగలు నీతో + మాట 

లాడితినా *? సీకంటం బడితినా? అప్పు డూపీరి బిగంబట్టి 

యుక్కి-రివిక్కి-రి కాకుండ నెట్లుండంగగలిగితి వయ్యా. అది కంట 

బడక పోయినప్పుడే నాయీాశ్వాసబంథనముం ఈయుద్భంధమర 

ణము. అడి నీకు. జేసిన కనకాభిషేక మేమి? నేను జేయని 

చేమి ? అడి నీ కిచ్చిన యిందభోగపదవి యేమి? నే నీయని 

'జేమి ? 

పా—నాకు నిదురమత్తు లేదు. నే నెజింగియుండియీ మాటలాడుచుూ 
న్నాను. మజియొక సారి చెప్పుచున్నాను విను. 

వద్మలా-మజియొక సారి యామాటలేకదా వెప్పెదవు తెలిసనది. ఇది 

సీకుం బుట్టినబుద్ధి కాదు. నీవట్లు నడచుకొనవలసిన శని నిర్భం 

ధించుచున్నది మోామేనత్తయే కాదా? 

స=(తనలో) అడిగో చూచితివా ! ఎట్లందించుచు న్నాండో? ఇంకను 
మగ6 చేమిటి? నాపిండకూడు. నావెద్దతనము( జూచి నా 

పించిన పెంపు. దలచి, నాచేసినయుపకారమును సరించి 

యీలొడి తెండుకుల్రనొట్రకాయ నా రీసందర్భమున. దెచ్చు 

టకు సందేహించి యుండగో-నదిగో_.ఆజుడుగులమగండు, పదు. 
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నాజేండ్లనుండి , నారక,మాంసములు పీల్చి శేరమంతయు నా 

,దెనట్లు చెప్పు మనుచున్నాండు. ఈవీఖ సంసారమును మాపిన 

దానను నే నని చెప్పుమనుచున్నాయడు. తన్ను యథజ్ఞపళువు 

(కింద! బట్టిబాధించు చున్న దానను నే నని చెప్పుకునుచున్నాం 

డు. ఆహో ! ఎంతదారుణముగ నున్నది! "రెండవ పెండ్లి వారిహ్యూ, 

దయము లొక్క- జెప్పపాటులో నింత కృతఘ్నతాదుష్టము 

లగుటకు. (బకృతిలో నేమున్నదో ? 

పద్భు_- చెప్ప వేమి ? నాతో మాటలాడవల దని నన్ను. జూడవల 

దని శాసించినది సీమేన త యినా? 

పా---నామేనత్న నేమియు ననవలదు ఆమేకు నేను బహిప్పా9ణ' 

మను. నాయం చామె కంతదయ యున్నప్పుడు నే నామెను 

సుఖ పెట్టుట నాపిధి. నావిధిని నేను జేయ లేకుండ నున్నాను, 

నే నామెభర్త యొద్ద. బండుకొని యామెసుఖమునకుం (బతిబం 

ధము కలుగ. జేయుచున్నాని, అందువలన నామెకు. గష్టము . 

గా నున్నదా లేదా యను పిశ్నమే వలదు. ఆనెస్థానమున 

నిల్చితి నని నాకు. గష్టముగా నున్నది. నే నిచ్చటనే దైవ 

ధ్యాన మొనర్చుకొనుచుందును. నామేనత్త తోడనీవుసుఖముగ 

నుండుము. ఆమెకు నాయందు దయవచ్చినప్పుడే నీవ నా 

య్యోద్దకు రావచ్చును. 

పద్భ--అయినది కాదా యామెకు. బకునాజేండ్ల సౌఖ్యము? ఎల్ల 

కాల మామెయే సుఖ మనుభవింపవలయునా యేమి? పాపను 

నీవు పడుచుదానవు- నీవు సుఖపడనక్క-జి లేదా ? 
స---(తనలో) నాకు. బకునాజేండ్లసుఖముత" భరత వాక్య ము పాడి, 

నాడా? నాశెబకాలము సుఖ మక్క-జలే దంట, కనక 
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నూత మెల్లకాలకు సుఖము శానలయునుగా.జోలు శ 

( పాపను నీవుపడుచుచానవు, నీవు సుఖపడనక్క-జ లేదా” 

యని యెంతమృనువృగా( బలికిశాండు ! పాపము జాలిగుండె 

గలవాడు. దానికి సుఖ మెక్కడలేకపోవునో యని యార్త 

(తాణబుద్గి చేత దానియొన్ద బండుకొనుటకు ద్య లాడుచు 

న్నాండు, పాపము, తనకు సుఖ మేమియు నక్కల లేదు. పర 

సుఖ మాచరించుటయే మనుజజీవనమునకు. బరమార్థ మని 

నమ్మి యకీ్షాచరించుచున్నా(డ! న్వాసపరిత్యాగి. దేశభకా 

(గగ ణ్యుండు భోళోపకారి. అెక్కలలో నకి యుండగానే యోగా 

మహాపఫ్రణ్య ము! 'జేయస యెడల: దరువాత నెట్టని యింతేయాం 

దోళనపడుచున్నాండు. 

పా-ంలానన్ను శుమించి నదలిపెగ్టము. 

పద్మ---సాగ్వశీ ! నేను శెప్పినమాట విను. నిన్ను నీమేనన్త్న మేమి 

యు చేయదు. చేయలేదు. నీకు భయ మక్కొ_జ లేదు. వమైన 

సరే నిన్ను సుఖపెట్టుట నావిధి. మూటాడకుండ రమ్ము రమ్ము, 

(పార్వతిని దీసికొని నిష్క_మించును.) 

ఫ-ాతీసికానిపోయినాండా ? కానీ ! నేనేమియు. చేయలేనా? ఏమి 

వేయంగలనో చేసియే చూపుదును. ఇక్కడికి నాసంసారము 

ఫా డ్రైనది భష్టమైవది. ధ్వంస మెనది. దగ్ధ మెనది. ఆతడు 

దానిని సుఖ పెట్టును. నన్ను. గష్ట మో సైను. నామేనగోడలిని 

నామాట వినకుండ జేయుచు నస్నింటేన్మండి వెడలంగొప్పం 

(బయత్నించును. ఇగజు భాగ్యలున్న సంసారములులోకమున 

నెన్న లేవు? రెండవదినమున నే ప/ధమ భార్యకు విడాకులవణ్న 
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కిక్కడ( వక్క సెక్కుడెన వచ్చెనా ? ఇది [ప్రపంచమున వింత 

కాదా? ఓబేశీయకవులారా ! ఈవిచిితమును మాగశ్తీోముల. 
చెక్కింపు(డు. లోగసామాన్యాంశ ము లెన్ని వాసిన శేరి 

నినియోగము? లోకములో నిట్టి విపరీశపరిస్థితి యున్న దని, 

తెలియంబఅపుుండు. చచ్చినవానికెన మూండవదినమునం గాని. 

నిత్తివేంత లేదే_బఏక్రియున్న (పథమభార్యకు రెండవదినము, 

ననే యెకి పోత జరుగ(౫ల దని పపంచమునకు నాటక నూ. 

పముగ్ బోధింపుండుం. ఒడలు మండిసోన్రుచున్నది. రవంత 

వ శాంతి నుం దెదనుం 

(నివ్మమించును ) 

ఇది చతు గాంకము. 



వం శవా ంకొము. 

శ — 

జు నా 9 (వ దెశము---పద్శనాభ శా సృృయిల్లు. 

ప్రవేశ ము. సరోజిని. 

న నేనే తక్క మ ఇవ్వరు లేరు రాం 

గవరమ్ము---(ప వేశించును.) 

సగవరమ్నా! ఉదయముననే వచ్చెద నంటివే. రాశే జేమి ? 
గ-రావలె ననియే బయలుబేతినాను. కెడడ గులువేసినానో లేదో 

పూజరి వెంకయ్య మనుమడు నాశకెండు చేతులు పట్టుకొని యిం 

టిగోసికి వెనుకకు. దీసిగొనిపోయి నాయకు. ఒకగంటణే పొక్క. 
"బీ సోబె "చెప్పి నాయకు. ఆతనికి మందిచ్చిపంపుసరికి. బదిగంట 
ఇలునదిం మోకు వంటవేళ్కదా యని యప్పుడు రాలేదు, 

అమా! ఎప్పుడు నన్ను. బిలిపీంపనివా రిప్పు 'జెందులకుం 

బిలిచి నారమ్మాా- 

స---వెవ్పెదనుగాని- పూజరి వెంకయ్యసోడె యేమి ? 
గ... వెంక య్య కా దమ్మూ. ఆకనిమనుమండు. 
స... అతిని పేరువూడ వెంక య్య యే లే, 
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౫-ఆలాగా అమ్మూ ! నాకు డలనొచ్చినడి. దిక్కు మాలిశసోజె 

చెప్పీ నాండు. 

స౬.వదది ? 

గ__శలియుగములో నే మున్న దమ్మా-అన్ని సంసారముఆలో నొక్క 

శు నాశన. ఒక్క-శునోల, పెద్దసంసాళాలలోం బెద్దగోల- చిన్న 

సంసారాలలోో జిన్న గోల, ఆ(దుడానీకీ మగ వాడు స్వాధీనుండు 

కాలేదని; మగ వాని కాండుది స్వాధీనురాలు శా లేదని.మగ వాం 

డు హెయాండుదానికిం గన్ను గీటినాండని; యాండుది ప్రమగవాని 

ని( జూచి పండ్లిగిలించిన దని సంసారాలలోం గం్రమ్ములాటలు 

(గుద్దులాటలు ఇచెప్పవలసిస దే మున్నది ౪ పోంగాలము కాక 

పోలున నే మమ్మ్లూ-పోతంత పడుచు సమరాడి మూూ(డేండ్లయి 

నది. మగనిపొడ్క, పొందు పనికి రాఠుక దా. 

స---పూజరి వాని పెరడ్డాముమాటయీనా ? 

గాకా దా-అమ్మా ! సరాడురేన్రున మరు జూచియే యుందుర మా 

స్ఫోటక పుమచ్చలకుట్డ వి. వొట్రైగం గుదించినట్టుండును. 

స--ఎటు(గుదును. 

గదాని శేమెన లోపమా_అమ్మా- దానికి మగ(డనగ నంత యేడు 

ఇందులకు? సోటెకు. బోయినారు. పెద్దలకు 'పేరటాండికూం 

బెట్టకొన్నారు. ముగ్గులలో. గూర్చుండం బెట్టి హూల్ హో 

తన్నారు. గంవాపూజ లేనో చేయించి ఫట్ ఫట్ మన్నారు. 

ఎందులకు లొంగక పోవుటచేత నాయొద్దకు వచ్చినారు వడో 

, "మందిచ్చి పంవీనాను. 
'స--=ఆపిల్ల చానిబున్లి మరలి బాగుపకు నా రి 
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గం-బక్కమోతాదుళో. చెలికపిండి వేసినకుక్క 1_-అందులోం దిటే 

గులే దమ్మాా-ా 

సామొోమంఠశులవలనం నొండఆరకు వాంతు లగు వని కోందటుకు 

వెపు లెత్తు నని కొందటు చత్తు రని యందు శేమి ? 

గ---అలోపము మనలో నున్నది కాని మందులో లేదమ్మా-తిన్న గ 

చేయక పోయినయెడల నన్నిమందులు వికటించి (పాణములు 

రీయునుం సన్నిపాత భెరవితో నాఖి తిన్నగ శుగ్గిగాని యెడల 

రోగికి. జూవువజకు రాదా మణీ? 

సస. అండుది మగవాస్షికి మందుంబెట్టుటయే కాని మగవాం జాండుదో 

సికి మందు పెట్టినట్లు విన లేదు. ఈ వెంకయ్య సంగతీ వింతగా 

నున్న దం 

గ-__-అబ్బే. ఆలాగీలాగునంగూడ నున్నదమ్మాా. ఆండుదానికి మగ 

వానికి పె భేద మే కానిలోవలి భేడములే దమ్మూ. ఆండుది మగ 

వానిని వశపణిచుకొన లేనప్పుడు డాని కా(డు(దనము తక్కువ 

యన్నమాట. మగ వాం డాండుదాసిని వశ పఅచుకొన లేనప్పుడు 

వానికి మగతెనము తక్కువ యన్న మాట. ఈయెగుకుదిగుడులు 

సరిచెయుట కే మనమందులు. 

స.__మందులలో నేమియు( బృమాదిము జరుగు దన్నమోట సత్య 

మేనా? 

గ-9్రదిగో | ఈభూబేవితాో*డు. అందులో గవరమ్మమం దన(గా సం 

జీవి 

స--- వెంకయ్య సంగతి నాతో జెప్పిన కి కు నాసంగతి సీవ్ర సలం 

తొడనైనం జెప ఎదు వేమో? 

గ---లఅలాగే యెనయెడల నరనిముసను వెద్యన్రు చేయగలనా? నో 
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తో నిడి మూ(డవతరము. ఈ చెవితో విన్నమాట యాచెవిని 

జోవలసిన దే- ఎక్క-డ విన్నది యక_డనే గుటుక్* గపిచిప్, 

మా కాసందేవా మక్క ఆ లేదమ్మా. 

'సాఅటులెన విను. ఈనడుమ నాభర్మకుం బెండ్లియైన దని నీకు 

'దెలియునా ? 

గం..పోారు చేసిన పెండ్లి యే కాదా? లోకమంతయు (మోగివోయి 

నదవూ ౪ సరోజినమ్మ యెంత మంచియిల్లాలమ్మా ! ఆమె 

వంటి యాండుది స్వర్షిలోకమున్ననై నన నుండదమ్మా * అంతి 

దైవభకి, గల యమ్మ లేదమ్మా ! అంత పతీధక్సి గెల యము 

లేదమ్మా! '” యని యూరూరం గాక దేశ దేశాలలో జప 

ల్రిపోవుచున్నది-నేను వ్యాపారముమోంద నెక్క-డి శెక్కి-డకో 

పోవుచుండును గనుక నాకు దెలియునమ్మూూ. 

సా-వమైన నేమి? నాకోర్కె_ తీటునట్టు లేము అతండు చానితో. 

గాపురము చేసి కొడుకును గను నని నేను నమ్మాను. కొడుకు 

మాట దేవు. డెణుంగనుం. అంతవఆ క్రిప్తు డెందులకం? 

మోా(ద( 'జేయివెవండే ! కంటం జూడెండే! అంత దూరాన 

సిలువంబడంజే. ఇది తూర్పు మొగము. అతండు పడవముటిమొ 

గము. ఎందుల కీపెండ్రి జేసితినా యని నేనేక్చుదున్నాను. 
గ-__- అమ్మా ! మనలో మనమాట. అతేసికి దేవాశం త్యెపోయినట్లు 

లేదుకడా ? 

సఎ-- తెగులు ! 

గ-ఎకాదర్లూ ! తత్వమునం బటుత్వము త్పనది. అందుకొఆ క లూ 

పంట బెదరుతేనము. కోకం జూచి గోలపెస్టెన వాం డద్దిద్ది 

యనక తప్పదళ్శూూ ఒక్కమోతాదుతో బిగిసి తాడు పాటి 
10 
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పెంశ్లామును నెత్తి నెక్కించుకొని 'యమ్మవారీఘటమువలె 

నూరేగించును. 

భపోనీ చానికాణురము చక్కంబకిన నాకుం జాలును. 

గ_..-ఇంక నీమొగము మాడంజేమో ? 

_ఫాాదూడకపోవ్రటయే నాకోరికకూడను. ఎల్లశాలము నాసుఖమే 
చూచుకొన్న యెడల డానిబదు కేమి కావలసినది ? నేను 
నాసుఖముకొఆఅకు. జూచుకొనుదాన్ననెనయెడల నింత నాటక 

సృష్టి యేల యగును ? . 

గ_._.ఆమెకొడుకును గనును-మందు పంపుమందుశా ? 

స-సాయంశకాలమున నీవే తెమ్ము. చేనిక్క-డనే యుండి తీసికొం 

దును, 

అది పెరుగులో. గలిపీ యాయనకు రాతి) నడ్డింపుము, 

సస నే-నీవు పోయెదవా, 

గాసొమ్మిండు,. 

స._ఎంత. 

గ----పదిరూకలు, గుణమిచ్చినపీమ్మట బహుమానము. మందామెబే 

తనే పెట్టింపుము. 

సాతరు నాత చూచుకొనవచ్చును లే (సొమ్మిచ్చును.) 

(గవరమ్ము పోవును.) 

సానా బదుకు మందు పెట్టి మగనిని వశ పజచుకొనువజకువచ్చినదా? 

అండుదాని కాయువుప న్రైక్క-డనున్నది ? శరీర సౌందర్యములో 
లేడు. వాకృమత్క్భృతిలో లేదు. నగలలో లేదుః నాగౌము 

లలో లేదు. మేడలలో లేదు. మిద్ధెలలో లేదుః కీర లో 
లేము సంతానములో లేడు. స్వాధీనభర ఎ్రకతలో నున్నది. 
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5 ఆ మైశ్వర్యము సీత పోయినది అయుస్పింక 6 దీరినది కాదు. 

ఇంతట భర్తను వశపఆచుకొననైన వలయును [(పాణము 

పోంగొట్టుళొననై నవలయును. (పా
ణము పోంనొట్టుళకొనలోలన 

గాని యవమానము పోంనొట్టుకొనగలనా 9 ఈమం బెట్టు 

వికటించునో ? వమగునో తెలియదు. కాలుచున్న పూరికొంప 

వలె. గుమిలికుమిలి పోవుచున్నాను. 

,_ (గోపథ్యమున) సరోజినీ ! వమిచేయుచున్నావు ? 

స_డానితోడనే యెల్ల కాలముంజెదను. నీవు నాకక్క-ఆ లేదని చెప్పు 

టకుగా బోలు వచ్చుచున్నాడు. చే నెక్కడ నుంటినో యని 

-ఎదకుళొనుచున్నాండు-రానీ- 

(పద్మనాభ శాస్తి 9 బివేశించును.) 

పద్మా---ఇక్క డ నుంటివా ? ఎన్నిసారులు పిలిచినను బలుకలే దేమి? 

కోపమా * 

స---నాకుం గోపమెన నిప్పుడు నీశేమి ? నాళోపమును నీవు గణించి 

నశాలను చా-టిపోయినదడి కాదా ? నాకుం గోపము రాకుండ 

నీవు (పవర్సించినకాలము చాంటిపోయినదికాదా ? నాకోప 

మునకు నీవు గడగడలాడినదినములు -వెడలిపోయినవి కావా ? 

ఇప్పుడు నాకోపము నీ శేమి లెక్క? నాశోపము నన్ను 

దహించిన దహీంపనీ ! నీవు కంటందడింబెట్టవలసిన యావకశ్వ్య 

కత యేనున్నది? అంతేవజ శిందులకు ? నీవు రవంతే స = 

హింపవలసిన పనిగూడ జీమున్నది---వమియా లేదు---ద చు చే 

యుముం 

పద్ధ--- సీశోపమున కిప్పుడుకూడ సంజేహించువాండ నే-ఇప్పు
డుకూడ 

భయపడు వాండనే-ఇప్పుడు కూడ నీకు! గోపమురాకుండ (బన 
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ర్మించువాండ నే-నే నన్యథా పివర్తించితినా ? పివ క్రీంచిన 
'యెడల నెప్పుడు ప్రవర్తించితినో చెప్పుము. 

సం--నేను జెప్పుట యెందులకు ? నీవెజుగవా ? ఇంతలో మఅపా ? 
నాహవృనయములోని బాకు నీకు పరాశా * 

పష్ట___నిన్న రాతి నీయొద్ద బండుకొనిన పార్వతిని ద్యితీయవిఘ్న 
దోవ మెందులకని గదిలోనికి దెచ్చితిని. ఇదేనానాదోనము? 
ఇది నీకు. గోపకారణ మగు నని నే ననుకొన లేదు. 

స-_-ద్వితీయవిఘ్న దోవ మగునని తెచ్చితిఐా? ఎంతశ్వాస్త్ర సమ్మత ప 
వర్తకుడ(వు? ఎంతయథావిధికర్భళు(డవు! సూర్యో పాసన యను 
దినము. జేయుచున్నా వా? అది సీకక్కఅ లేదా? శతపథో 
పనిషత్తు. బకించితివా? అది సీకు బని లేదుకాబోలు. 
గయా శాద్ధము 'జేసితివా ? అది నీకుం జప్పంబడినవిధి కాదు 
'కాంబోలుం యాజ్ఞవల్క్య వి గ హమునకుం బూజ చేయుచు 
న్నావా ? అది బుద్ధిపీనులపని యని యూరశకుంటివికాంఖో 
లు రెండెనిమిడుల సంవత్స రాలనుండి సంసారము చేయుచున్న 
నీకు డి తీయవిఘ్ను దోవ మంటుకొను నని, కర్భవిచ్చి త్రీ కలిగి 
పోవ్రు నని, యింక (బ"వ్మాణ్యము భగ్నమగు నని యిశ 
నుత్తరగతి యూకిపోవు నని దొంగకోళ్ళను బట్టుకొను వాని 
వలె వచ్చి చానిని డీసికొనిపోయితివా ? 3 

పద్మ---సఠోజినీ ! అంతేయధికేపణ మెంనులకు ? నేను జేసిన యప 
రాధ మేమియు లేదే-నాభార్యను నేను రమ్మని తీసికొన్గి 
పోయితిని. 

ఫణాూమూ(డురాతు)లు కాకుండ నప్పుశే నీభార్య మెపోయినదా 1 
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దానిపై నీ కప్పుజే యంతస్వాతంత్యుము కలిగినదా ? ఈమూం 

డుర్మాతులు నేను దీసికొనివచ్చి నీగదిలో విడుచునాదారను 

కుక్క_ముట్టుకొనిపోయెవా ? 

పద్న.....అటు లై నం దీసికొనిరా లేకపోయి నావా ? 

స--వవీ--వ శ్రోము వచ్చినది. అదిపోయినతరువాతం దీనికొనిరావలయో 

ననియే యనుకొంటిని. 

పద్ద--ఆలాగా-వర్యము వచ్చిన దా 2 

స---మజియే మనుకొంటివి ? మగనియొద్దం బుడుకొనుటకు నాకిన్టము 
తేక పంపలే దనుకొంటివా ? నీభార్య నాశెందుకు ? తజపీ 

దూడయంత దానిని శాశ్వతముగా నాగొంతుక మో(ట బెట్టు 

కొందు ననుకొంటివా ? నాలుగుగడియ లాలస్య మైనందుల 

శింత నాటకము పెం చిలివయ్యా. 

పద్భ--- సెంపను లేదు-[తెంపను లేదు-అక్క_డ నున్నడికదా యని 

రమ్మింటిసి 

సదానిని నీవురమ్మునుట యెందులకు ? నే నక్కడ మొద్దులాగున 
నుంటినిగ దొ నన్ను లేపి జానిని బంపు మని నాతో జెప్ప. 
గూడదా ? నాయొద్ద నున్నడానిని---నే నక్కడం బండు 

కొను నుని శాసించుటచేతం బుడుకొన్న దానిని--నాతో. 
జెప్పకుండ, నీవు స్వతంతించి తీసికొనిపోవ్ర నెడల నీకు నాయి 
కల గౌరవము లేదు సె౭ేశచా?___డానికింాడ - లేకులడం జేసి 

“తిని. అది నన్ను. దృణపా్రాయముగం జూడదా ? నీకు నామిోం 
ద లమ్య మేమాతమును లే దని యది (గహిం చుకొవక పో; 

వునా + నాకం దానికి? జెడగొట్టుట్నకె నీవీపని ఇేసితివా?? 
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నాతోం జెకగొట్రి నీవు నదియు నేకమై నన్ను శంకరగిరిమన్నా 

ములకు సాగనం పందల:చితి రా? జ్జ 

పద్మ. లేనిపోనితప్పు లెన్నకు-నీకు న్మిదాభంగము జేయుట యె 

దుల కని యట్లు చేసితినిం 

స__-లఅది దొంగమాట. భగవంతునిమొగము జూచి మాటలాడన 

లయును, నేను చాని నేదో నిర్భంధపణచినా ననియు-నీనిర్బం 

ధమెంత, నీవెంత యని నన్ను గ డ్డి పొరక కి)ందం జూచి నీ వట్టు 

చేసితివి నేను నీళంటికి గడ్లిపొరకగా నున్నను నాకు విచా 

రము లేకు. శావికంటికింసాడ చే నట్టుండునట్టు చేసితివి 

నసీయీచర్యమూలమున నింక నాకు డానికి. బడునా? వట్టి 

కల్లం బంగ చేను డానివలన నవమాన  మొందుచు. డిట్లు 

దినుచు నిక్క-డనుందునా ? 

పద నరిసరి. చాౌగుగశే యున్నది. చాలులే. 

ఫ-బాగుగణే యున్నదని నన్ను నిండించుచున్నావా ? నీవు నాయొద్ద 
నుండి తీసికొనిపోయినవాండవు గదిలోనికి దీసికెనిపోవక 

యాపంచపాళికొస “కేల తీసికొనిఫోయితివి. 

పద్మ--(తనలో) అయ్యో కర్భము-_ పార్వతి 'చెప్పీనదికాంబోలుం శేవ 

లము తెలిసినతనము కాదు, తెరియనితనము కాదు-మధ్యావస్ట 

వీరం జిక్కు-. జెచ్చి పెట్టినదే. (పకా) వదో రవృంతబుజ్జగిం ప 

వలయునని . - ’ 

స--ముదటిరాలో లేని బుజ్జగింపులు రెండవ ర్వా తికావలసివచ్చిన వేము? 

బుజ్జగిం ఎందులకు ? 

జద్భ--అది శా నని నిరాకరించినణి లేం 

సామామేనత్స నీకు వెళ వద్దని 'బోధించినడా యని సీవడుగ లేదా ? 
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పద-(తనలో) అయ్యా ! ఇదికూడం చజెప్పీనది. (పకా) వివరము 

తెందులకు ? కమింపుము. న 

సటతలమిాందం దన్ని డాసోవామా? నీయత్త నిన్నేషియుం జేయదు. 
చేయలేదు. అని సీవు చానికి. గంలోక్సిగాం జెప్పలేదా ? 

పద్మ-లఅది లోనికి వచ్చుట్నకె యేదో రవంత నమ్ముకముకొటకు-మథి 

యేమి చేయుమంటివి- తా త్కా_లికో పయోగము కే యట్లనవ 

లసివచ్చినది. 

స-నీపితివ్దే పోయినసరే- నామరగ్యాద పోయినసేే ? నీ కడి (పక్క 

లోనికి వచ్చినయెడల జాలునా ? అడియేనా నీణీవితమునకుం 

బరమావధి. ఇంత వెట్టి పడుచుంటి వేల? నేను రాత్ఫులకొ 

లది నిచ్చట వేలుగా. బండుకొన్నప్పుడు నీవు నాకి ఆకు దేవు 

లాడుచువచ్చితివా ? వవో మాయమాటలాడి నన్ను. దీసికా 

నిపోయితివా ? నానాండు లేని'వెళ్ణి యినా జేల కలుగవల 

యును. ఉత్తరవయస్సులో నీ కీవెజ్సి తగునా, తగదా యను 

నంశ మావల. 'బెట్టుము. చేను నీకు వెజ్డీ యెత్తింప లేకి పో 

వుట మేమి. అది యొత్తింపంగల్లుట యేమి ? చాన్నికె నీవు 
'పెంపుకువీల్లివలె 6 మేవ ని కూడ కూడం డిరుగుట యేమి? 

చేను దినములకొలండి కనంబడకున్నను నికు జీమకుట్టినట్లు లేకుం 

డుటయేమి ? నీకు వెజ్రి యెత్తింపలలిగినది చానిలో నున్న 

'జీఏ? నాలో లేని బే? 

పద్భ-- నాకు వెళట్టియెక్త "లేదు వీశాచము పట్ట లేదు- లేనిపోనిసం చేహ 

ములు పెట్టుకొసకుము. 

స-నూజు చెప్పు లక్ష చెప్పు, నేను నమ్మను, అది నీకు మందు పెట్టి 

నవి, సాకి రవము. నాక రము. 
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షద్భు--ఆదిమందు పెట్టడు -నీవు. వివము. పెట్టవు వడ్చుటకు మణియొక 
శారణము కనబడక "యేక్చుట కాని. యంతకంయె నేమున్నది? 

"నేను. నీతో మొదట జెవ్ప లేడా? నాకు జెడ్డివలదు. అం 

దువలన నెన్ని యా "బాధలున్నవి-నన్ను నిర్భంథపెట్టవల దని 
వెచ్చ లేవా నీన్ర నామాట నిని యూరకుండునెడల నాకీయ 
మజౌధ లేకుండునుగచా? 

స- కేవలస్వార్థపరిత్యాగిని నై సీకుం బెండ్లి శేసినందులకు లోకము వేనో 
శృ నన్ను. గొనియాడుచున్నది. నీవు నావేంతలో నున్న ఘన 

తను ఢెలిసికొన లేకుండ నున్నావు, మాందుమిక్కి-లి తి్యిచు 

న్నావు. తోకముతోపాకేకదా యని పెండ్లి చేసితిని, అంద 
ఆఅవంటివాండవే కణా యని యనుకొంటిని. గ ర్భాధానపు రెం 

డనర్శాతియే "రెండవభార్యతో య గుటిచేసి షప్రథమకళత్రమ 

వెన నన్ను-ధర్మ్శపత్ని నైన నన్ను-వంశేము నిలువంబెట్టుట్నకె 

పెండ్లి చేసిన నన్ను- వేరుచేసి నామేనకోడలినెనను నామాట 

వినకుుడం జేసి నాయెనముటనే తానిని బుజమున కెతుళొని 
యింత పరవడలు దొక్కి, న న్నింటినుండి వెడలంగెట్టః 

టకు. బయత్నించితి వే ఇంతమభోనుభావు(డవు. ఇంతక తృ 

డవు. ఇంతద్వి తీయ ఛా ర్యాలంపటుండవు-ఇంత్మపథమభార్యాప 

రిత్యాగి వని-నేను |గహింప(గల్లితి నా_వడ్చితినాః రెండవదిన 

మున చే ఘట శ్రాద్ధమా? కాకేమి? నీపని యేదో నీకెనదిం 

జ నింక గంగలో దిగననేమి-కాటి కేగిన నేమి? 

పద్మ-ఎందుల కాయసందర్భప్రలాపములు. జరిగిన దేదో జరిగిపోయి 

నది. ఇంక ముం దిట్లు జరుగవలయు నని చెప్పు- ఆరీతిగా జరు. 

పుకొ౭యదము. 
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నజచెనుక నెట్లు జరి”నో యట్లు జరుగునెడల నింక ముందు జరుగును 

పద్న--వెరుక జరిగిన ట్లనంగా? 

సస్పిఫ్లీ : యనలా " కర్థము నేను జెప్పవతయు నా? వెనుకటికాంపురపుం 

గ౦మమంతయు గడ్డల నదా? అయ్య య్యా! మాజుమనువుళో 

నికు జన్మాంతరము వచ్చిన ట్ల టయిన దే_.మణఅపున కొొక్క్యనూాపటి 

కాంప్రురవూూ? తేపటి శాపురమా? నేను సీయింటికి వచ్చుట 

తోడనే కొడుకును గనియుండునెడల నాకొడుకున కిప్పటి 

కింళొక్క-ళొడుకుకలిగియుండు నే మనుమడు కనవలసినశాల 

ములో మాతజుపెండ్రి చేసికొని మొదటిమనువుమ త్యాద మజుచి 

పోయితివా? మంట బెట్టితి వా? 

పడ్మ- అబ్బబ్బ ! ఒక శే చదువు చదువకు_ వెనుక నుక తెతో జరిగి 

నది. ఇప్పు డిద్దతీతో జరుగును. సరితా వెనుక జరిగినశ్లు జక 

గవలయు నన్న నెట్లు? 

సలఅది తనికిరాదు. అట్లు జరుగకపోవు నడల దానిని వదలుకో. 

పడ్శ--లఅం వాసిని వదకుకొనుట యెందులకు? 

స-- పెండ్రియక్క-_జ లే దని యన్న వాండవేశడా? గర్భా థాశమున శీవే 

డుకలు పనికిరా వని శాసించి వాడవేకదా ? గర్భాధానపు 

రాతి నీవు నాతో నన్నమాట లప్పుడే. మటచితివా? 

వవద్భు--వ్ మంటిని * 

స-స్ఫోటక'జేవత వచ్చి వెనుకటి రోగాల నన్నిటిని సాగనంపీ సెట్ల 

కాత పెండ్లాము వచ్చి పాంతసంస్కారముల నన్నిటిని హాఅ 

డోలినదా? చెప్పెదను విను |పాంతజోడుపరిపాటిచే సుఖమి 

చ్చును, (కొత్తజోడు పడయగఆచున ' ని నీ వనలేడా?ి నీకొత్త 

జోడు నిన్నేకాక నన్నూహడం గఅుచినదే? 

ll 



దం సతో జస 

పద్భ-నే నట్లంటిని. అప్పటికి వివాహ మింకం గా లేదు కాదా? 
స--లఅ చేమి? గర్భాధానము నా(టికి వివాహముకాకపోవుట యెమి? _ 

పద్మ--ఈమాతి)పుందప్పున కేమిలే. అప్పటికి మే మిద్దఆముం గలియ్య్హ 

లేదుకాదా? 

స-అందుకొఅ కే యింతపుట్లిమునుక, ముప్పదవయేట రెండవభార్య 

వచ్చినవా రున్నారు. నంబదవయట రెండవభార్య వచ్చినవా 
న్ రున్నారు. చారందలు నీయ శై చేసిళా ? 4 నీన్ర నాప్రథమ 

ఛార్యమాట విననక్క-లలేదు-అది సి న్నేమియుం జేయదు 

వేయ లేదు-నేను నీకున్నాన ” ని ఆొండవభార్యతోం. జెప్పి 

దానిని లోంబజఅచుకొని, ముదటిభార్యను రెండవర్మాతి సాగ 

నంప సిష్ధపడినవాని నొక్క-సిం గనంబబుపళలలవా! నీవు నా 

దైవభక్షిని గణించితివా? నాభర్హృభ క్తినిం జూచితివా? నేను 

నీవంశవృద్ధి 3 యెంతమహోోేదారమైన కార్యమును శేసితినో 

నీ వెబుంగవు కాని లోక మెలణుంగదా? నాయడల నీ విట్లు (పన 

రింపవలసిన దా? నామనస్సు విజోగిపోయినది. ఏమి "చెప్పిన 

నైన నేను వినను. 

పద అగ్ని నెతీ గయ బెండ్లాడిన ధర పత్ని ని విషవ్రు మని బోధించుట 

మహాపాపముకాదా? 

స-అది నీకు ధర ్రోత్ని కాదు. నేను, ధర్మపత్ని యుండంగా నొకటి, 

"రెండు, మూండసి యవసరానుసాతముగా, జేర్చినవా రందటు 

ధర్భపత్ను లగుదురా? ముహూర్త మెనం జూడకుండ, వాకిటికి 

మ) స గుమ్మా కః దోరణమైన గట్టకుండ- నేశి బాల 

యములోనో, యేయమ్మ వారిగుడిలోనో యొడ మొగము పెడ 



కళంచవమూా౦కముం రట 
ళీ 

శ్రిలోని విధిలేని పెండ్లికూంతురు ధర్మ 

పత్ని యగునా? ఇక్జిధర్శపక్ని ముండలు మగముండకొడుకు 

లకు దలకు ముగ్గురేసి నల్వు కసి యున్నారు, 

పద్భ-చీ ! పలుగుమాటలాడకు- నేను దానిని విడువను, నిన్ను విడు 

వను. అడి నీయెడల నవిధేయురా లెంతమాతీము కాదు 

ఏ కషి సేవంజేయుచుండును. నీవు నదియు. బాంథిథగా నరిపు 

చ్చుళొని నన్ను సుఖపెస్టండుం మోొయిగద్దణు రు సమర్గించుకొను 

మఘుగముతో( జేసినపైం డి 

చుందును. 
స--ఇదిగో సమర్సించితివి కాదా_సేముడాయించితివి కాడా-పూ(టన్న 

రతో నయ్య వారికి మతిపోయినది. వెవమ్ముగారికి సన్న్యాసము 
వచ్చినది. 

పద్భ-సీన్ర మునుపటి సరోజిసివతెం గనంబడవు. నీబుద్ధి వమూజీపోయి 

నది. 

స-ఎందు చేతనో తెలియు నా? నీబుద్ధి మాజుంట చేత. 

పద్భ-సరోజనీ ! సీన్ఫ్ర పార పాటు పడుచుస్నావు* నీమోొ(దకంకు దాని 

మోంద నెక్కుువ దయలేను. 

స-ాానేను నమ్మాను. మాటవరుసకు లే దనుకొన్ననశు నామో(ద ను 

న్నంత దయయెన దానిమి(ద నుండ(దగదు. అడి మహాదో? 
హాము. అది యిక్కడ నుండంగూడదుః 

ఫద్భ-_ సరోజనీ ! నీవ్రు పస్టుప్ప్రుకు- నీవు నిలువళబె”నసంసారమును 

స్న్ర పాడుచేయవలదు_ కొొడుకు కలుగుట కె నీవ్ర సంకల్పించి 

యీకార్య మునర్చితీవి. నీయాళీ రాద మోావంశ మునకు సిద్ధిం 

చునట్లు చేయుము. అసూయను. నాగసామునకు( గారణ:మూ 

లేవుంణఉన్నా' రణ మేదో యపమహాల్పమ+* అదినమునస్సభనుంకి 



శ నరోజి నిం 

తుడిచి వేసికొనవలయును. నన్ను. దొంటరలో నీవన్ననూటల్లు 

నను క్షమింతును. నిన్ను నే నన్న ాక్యములు కఠినమ్ములై న యె 
డల నన్ను మన్నింపుము. అల్లరిపడవలడు-నామాట నినుముం్య 

లోకము చెడ్డది. మంచియింటి *ెన్ని వంక లన నెన్నునుం ఇంత 

వజుకుం బిజనోటం బడీన వారము కాము. నామాట నినుము- 

ఊప బోవుడదును, (నిమ్యమించునా.) 

ఫ.=._మం తీరాలి) పెట్టక తప్పదు- బానిళో, జక్క-(బడ్రిన యెడల; 

జూచుకో వచ్చును. లేనియెడల నెంతిపనియెనం జేసెనను. మందు 

వామేనగోడ లే భర్తకుం బెట్టినట్లు లోకమున వెల్లడియగుట: 
మంచిది, 

(నేపథ్యమున) అళ్తా! మల్లెపూలు వచ్చినవి. కొననా ? 

సాాకొన శేమమ్మూా (తనలో) వీని3ంతనేపు తలదువ్వుశోవలయునని, 
పూలు పెట్టుకోవలయునని, సింగారించుకోవలయా నని, మగనిని 

వశ పజిచుకొంథ మని జేవులాట. నాబేవ్రలాటకూడ మగినిని. 

వశపజచుకొనవలయు ననియే...కాని నామార్షము వేజు--- 

సవతిని సాగనంపవలయు నసి, మగనికి మందు. బెట్టవలయు. 

నని నేను బేవులాడుచున్నాను- గమ్యస్థాన మొక్క-టియెనను 

మాగ్గములుమాతేము భిన్న ములగుట (పపంచపద్ధతియందుం 

బరమార్థ పద్ధతియందు సమాన మేకదా ¥—కాని మజశయొక 

సంబేవా మున్నది. నేను నాళర్నపెం బార్వతిపెం బగ(దీర్చు 

కొనుటకు సంకల్పించుకొనియు న్నాను. డీనిని వెడలంగొట్టుట. 

కెంతపట్టుదలళో. (బయత్నించినను నామాట సాగినది కామ. 

ఇంక జహిరంగ పయత్నములపలన వీరు లొంగరు. కావున 

వారిని నమ్మిన ట్రేయుండి వారివి శ్వాసము నభివృస్టిపజుదుకొని 



పంచమాంక ము, లీన్ 

యవసరము రాంగ నే వారిపై. బగందీర్చుకొందును- కాని యిట్లు 

మనస్సు మాటు చేసికొని, నాలుక చివరమాట లాడుట .న్మాప 

కృతి కాదు. పాముమెలికనడకలు నే నిదివణ కెటుంగనుం 

ఇదిగో. ఈవళీకరణపుమందు సంపాదించు పయత్నమండే కొ 
త్తృమార్షము. (దొక్కి- నాను. మాయామార్లమం చెట్లు నిరం 

కుశముగ నడవ(౫లనో తెలియను. అవసరమే అవశ్యక తయే 

యన్నియు నేస్పును, (పతిబీవముకూడం బలిస్థితులకు బానిస 

యే- అన్తే నెనును- ఇుటిపని తూచుకొనుటకు స్వస్థత 

"బేదు- రవంతసేపు పండుకొందును- అసుర సంధ్యా సమయ 

న్మిద దర్శిదతా హేతు నందురు ఇప్పుడు భాగ్య మేమి యే 

డ్చినదిా 

(నిష్మ-మిం చును.) 

ఇది పంచవూాంకి ము. 



శీ శావమూ ! 

సర జి ని, 
కక కక 

షు ఫా ంక ము 

ర 

పిదేశము---ఏీధి. 

(వ వేసు =. వాతావిీశాస్తి)_ నారాయణశా ప్రి, 

ఛానారాయణశా స్త్రీ! పద్మ నాభశాస్తి) యదృష్టవంతుండుసుమూ।! 

నాా-నాతావె | కవావుతేమ్సీ (బదికినందుల కేనా ? 

వా... నార్యతి మం౧దుC( బెటినప్పటినూటకాదురా. 

నా__మచేమి ? 

వా సరోజినమ్ము సంకల్పసిద్ధురాలురా_ పద్భనాభ శా సి "కిం గొడుకు 

పుట్టవలయు నని సంకల్పించి వివాహము చేసినది-ఇప్పుడు 

పార్వతికిం గడుపు. అయిదవనూసముః 

నాని "కెట్లు "తెలిసిన ది? 

వా... వారికి వాకు. జాకిత యొక్క లే. అది నాభార్యత్" చెప్పినది. 

నాక డు పువచ్చినప్పు డ్యాం గొడుకు పుట్టునని (పకృతిసూూత మున్న 

దా యమి? అప్పుడే సరోజిని సంక ల్పసిస్హురా లంటివి, 

భా ఇప్పటివణకు సత్య మగునది ముందుంగూడ సత్యమే యగునుం 
వీ wa ౮ 5 లశ pa] జీ ఓ 

ఖాన rer ఈ సంగ ఈ a”! és 6 జెప్పిత్ సెందులకు? 
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వా ఈదినమున( బుంసవేనము. ఆశీర్వ చనమున నేమెన డొరకతోలదు 
నా-అటులెన మంచిమాట చెప్పీ తివి, నడు పోదముం 

నివ మ-/మింతు రు, .) 

ఇది వివమ్క_౦భమూః 

(పదేశము-పడ నాభ శా స్త్రోయిబ్లుం 

పడ్గ-'భ గవత్క-టాక్షమున బుంసవనము యభావిధిగ నెనది. భూసు' 
రుల మంగ ళౌశీర్యాదము లె లెనవి. అవ యంతయు సీపు పుణ్య ము_ 

నీమహీమ_నీచలువ. నీనోటి చాక మింతవణకు ఫలించినదెం 
శేపించినదికూత నచిరకాలవులో నీయభీస్తానుసారమే జరు 

నతథాస్తు ! (తనలో) వాయభీష్టానుసార మే జరుగు నెడల నెదునె 
లరగర్భు. కై మైదువేలతునుక ఆ భూమిని భక్షిపోవలసినది కాదా ? 
నాస్థాశమున నిల్సీ నాపక్క-ను బండి నామగని తననుగని 
చేసికొని నన్నేడిపిం చిన యాముచ్చి బూష. ల మన కాళ్లు 
పడి, కన్న లూడి, పొట్ట బద్దలై, కొ సలునాపీతి యిండంగనే 
“కాకులు వొడువ, (గద్దలు ర్రీక్రుకి ౨ ను నుక గాలిక్చుకొని 

పోవలనసినదడికాదా? రవంత మాని న సౌందర్యవాంను రొ రోసి సి (క్రొత్త 



సరోజిని, 

రంగుల కె యాసించి లోనిసారమును గ ర్తింపక, పెయుబుకుల 

కులికి గోరశ్షణమును మాని కుక్క_ను మెడకుం గట్టుకొని పు 

రోడాశేమును నోటిం బెట్టక యుల్లీ పాయను నమలి, పతితుండె, 

(భ్ షుగడెన యీాపడుచుపెండ్రాము మగండు ముద్దుపెట్టుకొను 

టకు మూతి కదలక, శకా(గిలించుళొనుటకు చేతులు కదలక 

నపుంసకు.టడె, నపుంసకు.డై, నపుంసకుండె నాల్టునందల యేం 

డ్లుండవలసిన దే- 

పద్దు... పార్వతీ! నీ కళ్కమయొనను, దల్లిమయెనను నతయైనను, నీపాలిటి 

ఫుభదేవత మొనను నీమెయే. ఈమెకు నమస్క-రింపుము. 

స=తప్పు కాదా? మాకిద్దజకు ఛర్తవె, యిీోోగర్భ మందున్న "లేజము 

నకు దం(డివై, యాసంసారమునకు. (బభుండవెన నీకు. బా 

ర్వక్ ముందుగా నమస్క-రింపక వాకా? 

పద్మ--- అట్లు కాదు ఈసృష్టి యంతయు నీపి, ఈ బొమ్మకు. జిత 

కారిణివి నీవు. వెుదట వెల వెలలాడురంగులతో నున్న యా 

మట్టిబొమ్మ నీక భా పావిణ్యముచే, నీద యామృతపురంగుల 

ఛాళధళ్యము చేం _బాణప తిష్ట నెండిన బంగారుబొమ్మ 

యెనది. ఇప్పు డీబంగారు బొమ్మకు సౌరభముంగూడ సీమహీ 

మమువలననే సంసపోప్తమైనది. మాయింటికి మంగళ బేవతవు-- 

స---(తనలో) పెండ్లామునకుం గడుపువచ్చినదని యేమియుబిక్రియుబికి 

పోవ్రుచున్నాడు! ఏమి యొగిరియెగికిపడుచున్నాండం! ఏమి 

కులికికులికిపోవ్రచున్నాండు--నిజమే--దానిని జూచి సంతోమీం 

పక నన్ను. జూచి సంతోమించునా? పూలున్న మొక్కను జూ 

తురు గాని వట్టిమోడు నెవరు చూతురు. నీరున్నకొలనికె 

సారసపశ్ని యపేన్నీంచును. గాని వట్టిగోతి నేల చూచును, 
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ఈస్ఫ్సస్టి యంతయు నాదే-పట్టుపుపగు తనసృ్ప్పితంతిముం 

డుం దాను జచ్చిను నే నించు నశింపనున్నాను ఈసంసొ 

రము నాశనముచేసి మణి నశిం చెదను- 

పద్భ-_ పార్వతీ ! అత కు నమస్క-రింపు ముం 

పా--ాఅత్తా! నమస్కారము. 

పద్భ---జాా గత్మేగ వంగవలయును జామా ! 

స---(తనలో) అమ్మనీ పేమ కాలిపోను-కడు పంతలో జీలం నూని 

పోను నని భయమా? ఇంక దీవింపవలయును గా౭జోలు, 

(పకా) శ్నీఘముగ సుపుత్తు)నిం గనుము-(తశలో) దీనికడు 

పులో నున్న పీఖ యెమగుబొదుగులు లేక లోపలనే చచ్చి 

యందువలనం గలిగిన విష వాయువుచే నిది చచ్చుంగాక ! అలు 

శిళువు చావక యొదుగు నెడల, మూండుతలలతో నైదుశాళృ 

శ నోటిలో. నోరలతోం. దలల పె. గొమ్ములత”" రాకాసి 

పుట్టువె లోపల నుండ లేక మెయబడ్ యోండపెటి దినిని జంపి, 

తాను జచ్చి, మొదటియాలిని విడిచి ఆండవయాలివి మరగన 

పద్భనాభ శాస్త్రికి, (పథమభార్య శాపముచేత! బుక్టిన రాశాసి 

బి యనుపేరితో జి తవస్తు పదర్శన శాలలో రండవపెండ్ 

ముండకొొదుకులకు నీతిజోధకముగ నుంకుయగాక. 

వా నమస్క్మా-ర ము. (నమస్కరింప వంగ'బోవుచున్న ది.) 

పద్భ--(పార్వతిబుజము( బట్టుకొని) వంగనక్ష_అలేదు._ నిలువుగ 

* నమస్క-రింపుము. ఎంతభద్భ ముగా నుడవలయు ననుకొ 

నానః 
స(తన భో) ల్త, క సీ నా వ్యా చా సాధము' డీరూ అఆ-తశాలిని జంటిమ్సీ 
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వలె. జీతులలో. బెట్టుకొని మోయునుగాభోలు. చిన్నతనము 

లోనే కడుపు వచ్చినదని దీనికి దెగన్బ్టుగానే యున్నది. చిన్న 
'తేనమున నే చదువు వచ్చిన మగవాండు, చిన్నతనములోనే కడు, 

"పువచ్చిన యాండుది గర్వము చే గన్ను కానకుందురుకాడా? 

మగవానికి జాన మెట్టిదో, మగువకు గడు పట్టెది. అది నడి 

వయస్సున వచ్చిన యెడల మగ వాంకు 'తెగనీబ్బండు, ఆండుది 

"తెగనీబదు- చూచినవారికిగూడ సహజముగా నుండును 

(పాశా) పార్వతీ! ఈదినమున నోకిలింత లెట్టున్నవి ? 

ఉ..- బాధగా నే యున్నవి. అత్తా! దీసి శేమెన మందు లేదా? 

స-_మం డెంతమా(తమాూ పనికి రాదుసుమా. 

పద్భ---ఇంకం దగ్గిపోవలసినబే కాదా? ఇంకను వాధించుచున్న వెం 

దువలననో? ఈదినమున భోజన మాలస్య మగును. కదలిక 

యొక్కు-వ మైనది. వేడిచేసి యవి యెక్కడ నెక్కువ యగు 

నో యని భయముగా నున్నది. 

స... అంతమా తాన "శీమియు. దొండఠ లేదు. ఈదినమున చేవస్తు 

వుపై మనసు పోయిన టే- వెన్నయప్పములు చేయు మందువా? 

పా_అబ్బె 1 నా కసవ్యామమా - 

పద్మ--- పోనీ. చిత్యాన్నము.: జేయుమందువా? 

'పొా-ా-ళటొోం 

పద సరోజినీ ! ఆలస్యము కాకుండ సులభమాగం చెమలును-అది 

యే చేయుము. పార్వతీ ! దొడ్డిలో నున్న కరివేపాకు. గోయు 
దము సిమ్మళముగా నన్ను. బప్టుకొని రా. 

(ఇద్దజు నిమ్మమింతురు) 
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సాఆహో ! ఎంతపని జరిగినడి-ఎంతపని జరిగినది. (గుండెను క్ు 

కొని పెండి యగుట---అఆజు నెలలు కాకుండ 'బెపదగుట.-. 

గ ర్భాథాన మగుట-_ మొడటిచూపులోనే భరకు గుండెకాయ 

యగుట నెలరీరు గుకుండ గర్భ వతియగుట..._అట్టినల లెదు: 

జరుగుట-పుంసవన మగుట_ధరణీకంపపు ధాటికి వాద్దున్నడి= 
అగ్ని జ్యాలావిజృంభణమునకు వాద్దున్నడి. తుపాను వేగమునకు 

హ్నార్దున్న డి. కాని యజృష్టధాటికి వాద్దు లేదు. కొడుకును. 
గనుట కే కాని యంతకంజకు నెందుల కని చింపిరితలచీంపర 

కంటిచీ.దరనొట్టుముండ నీతనికి. గట్లివెచితిని. సమర్హాడినదో 

లేదో యదియీ కలువకంటి యెనది = ఇం|దసీలకచ యెనదడి. 

చక్కందనాలచుక్క-_ యైనది. అదృవ్ర దేవత కెంతమహిమమో- 

రూపు మార్పు నే_ రంగు మార్పు నే-బొంత కాకి పసుపుపొాత్తి 

యగునే-. కొంకనక్క- గజ్జెలగుట్ణ మగునే.అందులో. (బాయ. 

ము వచ్చినసమయమేమో-ఓ_చూడ నలవికాకుండ నున్నది. 

అందులో. గడుపు. మెజుంపలో మెణుయగు. ఆమెజుయగులో 

మటింత మెజు(గువచ్చినది. చెంటనే చల్లాజుట శే యీపవొం౭గు 

వచ్చిన దేమో ? తన కిప్పుడు కడుపేల రావలయును? నా శేల 

యింత కాలమున కైన రాలేదు? ఎదుటింటి పద్దమ్మ మూం-జేం 

డ్లన్గుండి గింజుకొనుచున్నది కజా! దాని కేల రాలేదు? గర్భ 

ఛారణపుంగిటు కేదో నా కిప్పుడు స్ఫురించుచున్న డి. అశ్వళ్ణే 

పూజలో లేకు. ఆంజనేయపిదశ్నీ ణాలలో లేదు. జబావభా 

లలో లేదు. అదృష్టములోం గూడ లేదు. భర యనురా 

గములో నున్నది. భర్చ తిరుగులేని విరుగులేని యనురాగము 

గలవాడై భార్యను సమోాపీంచిన యెడల భార్య గర్భవతి కావ 
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లసినదే. పురాణస్థము లైన సద్యో గర్భములు యథార్థము లే- 

అవియే ' మహానురాగపరికన్పితగర్భములు, వజంతువుకూడ, 

వంధ్య యగునట్లు సృష్రింపంబడ లేదు- నేను నాభర యనుతాగ , 

లోపమున గర్భవతిని గాలేదు. నాసవతియందున్న యనురా 

గము నాయందు నాభర్త కుండినయెడల నేనే చానికొడుకును 

గనియుందునుః ధనవంతుల భార్యలు తఆచుగా వంధ్యలుగా 

నుందురు. ఎందువలన? ధనవంతులలోం. బెచకాపు 'లెక్కువ. 

అందుచే భా ర్యాను రాగము తక్కువ. "పేద వాండికు గరిసెల 

కొలంది వీల్లలు. వరిదు్రలకు6 బెమాపుల కవకాశము లేకపో 

వుట(బట్టి నిశ్చలమగు భార్యాను రాగము వారిలో హాచ్చు-- 

పనిశిమాలినభ ర్హలు_ ఉత్సాహము లేక_యు దేకము లేక- యను 
రాగ మెంతకం'బ లేక. తాత్కాలికముగ నెన మనసు నిలుప 

లేక, వరికుప్పలమో(డదనో, వ్యా జ్వె పు గొడవలమో(దనో మన 

స్పుంచుకొని కునికిపాట్లు పడుచు. గులకాంతలయెద్ద దేవ్రండా 

యని పండుకొన్న ని ర్భాగ్యపుమగలు వ్ల్లలం గనగలరా ? 

మూడేండ్లలో సంతానమును గన లేని మగవానిని విచారణ 

లేకుండ మూండేండ్లు కౌరాగృహామందుంచునట్లు మన దేశ పభు 

వులు శౌసించిన యెడల బడిసంవత్సరములలో గడుపు లేనిపడు 

చుది కంటం బకునాః నాభర్శ యను రాగళూన్యుండ్ర నానొం 

తు మొదటినుండియు. గోసినాండు. నా కీసంగతి తెలియక 
యాతనికి. బెండ్లి చేసితిని. అపెండ్షి యిప్పుడే సమూలము తు 

డిచిపెట్టవలయును. అందుకొఆ కే గవరమ్మరొద్ద శుద్ధిచేయని 

నాభి యడిగి పుచ్చుకొని కొంగున గట్టుకొంటిని. ఇది చితా) 
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న్నములో. గలిపి డానికి. బెశ్లైదను. ఈదినమున నోకిలింత 
లెక్కు_వ యగు నని భర్య భయపడుచునే యున్నా(తు. అం 
దులో నిది పటిసిపాజిపోవును. అది చచ్చినంగాని నామనస్సు 
నకు శాంతి యుండదు. వంటవేళ చా(టినది. చప్పున బోయి 
వంటచేసి, భుజియించి యిక్క-డకు వత్తును. 

(నివ్క_మించును.) 

ఇడి వస్థాంకము. 



ఖ్ 

(శ్రీరామా. 

అష ౧ 
Yio © XY: 

(పదేశము---పథ్త క నాభ శాస్పి)యిల్లు. 

(పవేశముసరోజిని. 

స_వవహా వ్యా | "పేకజువ్వవలె ర మని తలశెక్కి-నది. తలసోటు. తల 

లో గునపపుబోటు. నామనస్సుభోని పోటాకం"బు దానితలపో' 

బక్కు_వయా? (్రహ్మర: ధము పగులనీ ! కపాలమోక్షము 

కానీ! నాకాంపురము తాను వెచుకొనునా? నాకుంబుట్టవలసిన 

కొడుకును దనకడుపునం బెట్టుకొనునా? ఈతలపోటు మొదటి 

నుండియు నక ది. ఈవేళ గారణాంతరములచే హపాచ్చినదిం 

నాభ రకు నాయందనుమానము లేదు. అదిగో! ఇటు వచ్చుచు 

న్నాడు. (తినలో) ఎందులకు వచ్చుచున్నాను? చచ్చినదా 

లేదా? ఇంకను జూవలేదా? చచ్చినంగాని నామొమనముం జూ 

తవలదు-పో- 

(పద నాళ శాస్తి) (కువేశించును) | 

పద్భ- సరోజినీ ! ఇది యేమి? వాంతులు (క్రమముగా హెచ్చిపోవుచు 
న్నవి. నాలుక జిలజిల-ఒక్క_కు జడాహము, చింబెలకొలంఏం 

దావుచుస్నడి, నీరంతకు శెండురెట్లు కరిగి సోశ్చచున్నది. ఏమి 

చేయుదము? 
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స(తనలో) వాంతులు హెచ్చిపోయి యింకను హెాచ్చిపోయి యీవ 

లకు దారి యున్న యెడల బిల్ల సేగు పడిపోయినంగాని నాకు 

శాంతి కలుగదు. (పికా) నాథా! నాకు గుండె దడదడ 
లాడి పోవుచున్నది. అక్క_డం గూరుచుండి చూడ లేక యిక్క- 

డికి వచ్చి యేడ్చుచున్నాను. నాథా! నన్నేమి చేయుమం 
టివి? నాాపాణ మిచ్చెదను దీసికో_దానిని గాపాడుకో-అంత 

కంబ నే నేమి చేయగలను? 

పద్భ- అయ్య య్యా ! ఎట్లు? ఎట్టు? దానియుద్దం గూరుచుండుము. 

నేను బోయి వైద్యుని బిల్బుకొనివత్తును. 

సంనన్ను6 బిలువకుండ నీవు దానిని విడిచి యికడ కేల వచ్చితివి? 

పద్భ-రవంత మాాగన్ను వైచినది. అందుకొజకు వచ్చితిని. 

స-(తనలో) ఈమాగన్ను (మాగన్ను నిల్వుగు డ్లౌై పోగూడదా? 

గాజుమూ పెపోంగూడదా? అట్టిస్థితి చేను జూతునా. కాలిపో 

వుచున్న నాకన్నుల కాదర్శన మే యమృ తాొంజనము. ((పకా) 

నాథా ! మూగన్ననంగ నాకు బోధపడలేదు. రవంతకునుకు 

గల్తిన దనియేనా నియభి పా)యము? 

పద్న-సొమ్మసిల్లి 8 కొంచెము కునుకుచున్నట్లున్న ది- 

సవెద్యు(డు వలదు-ఎవ్వరును వలదు. చితోన్నములో(బడిన 

నూనె, యావకారము మొదలగునవి శుత్యవృగ్ధిచేసి యింతే 

యల్లరి పెట్లినవి_మజేమియు భయము లేదు. నీన్రపోయి యా 

మెయొద్దను జప్పుడు చేయకుండం గూరుచుండుము, నేని 

కడ దానియారోగ్యముకొ అ కె (మొక్సులు మొగ్టుకొని 

ముడుపులు కట్టక “సి ౨వ్మపార్థన. బేసికొనుచు( గుూరుచుండె 

దను 
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పద్మ--మ ేమయుం బమాదము లేదందువా? 

స--లేదు. లేదు 

వద్భ-తథాస్తు ! నీనోటి వాక్య మే నాకు మొదటినుండి ఫలించుచు 

న్నది, (పోవును.) 

సరో___చావదా ౪ చావదా? నాయాశ నిరాశయీనా? నాశ) 

మము నివ్ఫల మేనా? చచ్చు నని పొంగిపోయితి నే- నాపొంగు 

మండిపోను-చావ దా=-చావదా € ఇక ముందునూట యేమి? 

గొంతువీసికి చంపుమునా? ఊహు వెల్లడి-వెళడి. పనికి రాదు. 

కాబుజాతటీనట్లు నూతిలోంబడందోతునా ? నీరుతోడగ నలసి 

పోవు నని, (పక్క-నరములు సనాగిపోను నని చానిభర్త దానిని 

నూతియొద్దకు వెడలవల దనినాండు  ఈబండపనికూడ నెవరు 

చేయుచున్నారు-- నేను, సుఖపరమాణు వైన లేకుండ గష్టపర్వత 

మురు నెత్తి కెత్తుకొని నే నేడ్చుచున్నా నే ఓభగవంతు(డా ! 

నాకష్టము లిప్పట్నికైన గ న్రైక్కి-ంపవా ? ఎంతకాల మొయవ 

మానమును సహింతును! బందిపోటుదొంగను రశ్నించి యిం 

టియిల్లాలిని చాధింతువంటయ్యా ! ఇడి యేటి న్యాయము. నా 

భరను బొందుటకు నా కధికారమున్నది. అందుకు. (బతి 

బంధించువారిని జంపుటకు నాకు స్వాతంత్స్య మున్నది సంసొ 

రధర్శ మిది యే--లోకధర్మ మిది యె, ఒక్క-యింటిలోని పోరు 

వంటిదే రాష్ట్ర )ములో నిమహాయుద్ధము. గుండెలు మండుకొని 

పోవుచున్నవి. చావదా ? ఇంకను జానదా ? ఆవులింతలోం 

జచ్చినవా రెదజోయున్నా శే. పొరంచాఆగం బాణమువిడీచి 

నవా రె.దలో యున్నాకే. గుండె యాకన్మికముగా నాంగ్ని 

పోవ జచ్చినవా రందజో యున్నా. విషముమ్ణోనను నిది 
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చావడి శాదే! దీనియాయును మండ---దీవియదృపష్టము 

మండ-దీని గొంతుగోయ. అదిగో! నాభర్త శాలిచప్పుడు వినం 
బడు మున్న ది-దైవ( పార్ధనముం జేయువును. ఇ్రకైాకో)ధము-అశ్లై 

శాంతి. ఇత్రైయేద. పుూఅశ్లైమందహాసము, ల్రిసుకడుపుమంట- 

అశ్రైమాటచలువ బహుకష్టమెన నాటకమునుజరిగించుచు న్నాను 

(పద్దనాభశా స్త్రి (ప వేశించును.) 

సా(కన్నులు మూసికొని నిలువంబడిగ లిగా) రీ పర మేశ్వరా ! 

నాకు. _దండ్నిలేడుు తగిలేదు. వెళ్పిాటైన యన్న 

మొక్క_6డు న్నాడు-అతనికి భార్య లేను. ఈపి)ను నాబిక్షగాం 

'బెంచుకొనుచున్నాను. (స్ర్రీపికృతివేం గల్గిన: యసూయచేత 
చాసిని నిశనాడు మని నాధరకు బోధించినమాట నిజము 

అందుల లెంపలు వెచుకొనుచున్నాను. ఇంతకంకు నే నేవాప 

వొంజణుగటగనుం భర్తయె దైవ మని భావించియుంటిని-- ఈప్మిను 

రశీంపుము. నా కంతకంకెం గోరిక లేదు- నా ప్రాగ్గనము నాల 

కింపుము. ఈసంనారముకు విచ్చిత్తు చేయకుము. నాభ 

దయాళుండు-మవ పహోత్ముండు-- నేను బొందవలసిన సుఖ మేదియు 

నిక లేదు. ఈసమయమున నాకు మృతిని గటాక్షించి నావి 

గన రశ్షి౦పుము, 

పద్ద--(చేయిప్య్టుకొని) నీకు మృతి యెందులకు 2 

స---ఆ. ఆ ఎందుల కిప్పుడు వచ్చితివి--కుజ్బది యేలాగున నున్నది ? 

పద్భ--వమియు దొందర లేదు. తొంతముగా న్నిద్రించుచున్నది. నీ 
విప్పుడు చేసిన భగవ త్పార్గనము సఫలమెనది. 

స=నాథా! చల్లనిమాట చెప్పితివి. దానిని వదలి యింక రాకుము 
13 



శ్లో సరోజినీ 

బద్భ_సీతో సీకుభవార్త చెప్పుట వచ్చితిని. పోవుచున్నాను. నీ 
1 విక్క_.డ నే పండుకొందువా ? 

ఈ స ఈ 

(పద్మనాభ శాస్తి ౧ పోవును.) 

స మొదటినుండియు వాంతు లుండుటచేత మంటు లోపల నిమిడి 

నది కాదు--అమిడిఆరుండిన యడల హోరని యత 'జేక్పుచుండ 

వలసినది. శవ్వున నే నాక్చియుండవలసినది. ఇప్పటి కౌ పరిస్థి త్రి 

కలుగలేదు. ఇంక నేమి చేయుదును ? నేన జేయుట ము 

లకు? (పకృతి సంబంధమైన బాహాటమార్ష మేమెనది? (పపం 

చమున నిముసమున కొక్క-వునుజు(డు చచ్చుచున్నాండు 

అటులే పుట్టుచున్నాండనుకో.___పుట్టుకతో మన కిప్పుడు 

(పసక్సి "లేదు. చావే జగతిలో సర్వమలిగళమారక్షము--నిము స 

మున కొక్క.ండుచొప్పునం. జచ్చుచున్నాండు-గాలిలో తెప్ప 

పాటులో. గోటిజీవములు పోవుచున్నవి-సము్మదమున నంత 

శం నెక్కువగా. బోవుచున్నవి. ఎక డం జూచినం జావే-ఈ 

పనికిమాలిన యింటిలోందక_. ఓమృతిదేవతా ! సముద)ము 

లోని గోతులలో. &రిగి పాతాళములోని సురఆగములు తిరిగి, 

చీమపట్టని నరదలలోణహాడం దిరిగి -య భేష్ట ముగం దిరిగి జీవ 

టు జేయుచుంటివే ! అహ్వానించి, “బతిమాలి, మేడ్చి, 

ఊుర్తుకొన్నను నిక్ష_డకు శావేమి ? నిశక్సి యిక్ష_డ సన్నగి 

ల్లిన దేమి ? ఒక్క చప్పలింపుతో శండు జీవములరుచి చూడంగ 
లవే--నే నేమెన నీకు ,జడియుదు ననుకొంటివేమో--జానిని 

-ముదట' దిని యది యరిగిపోయిన వెనుక నన్ను నీపొట్టం బెట్టు 
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కొనుము. శాసిశవము, నాశవము నొక్క-సాకి నీపొట్టనుం 

దుట నాకీషముకాదు-ఎపృుతు--ఎపుడు--తంఠగా. గానీ--నీకు వ్ న వ స 
మునపట్నిపయోజశత లేను-నీగాటు తగ్తినడి. వత్సనాఖి 

యక్ష_లక్ జి యెపోయిన డే-ఇ(క బోయి పందుకొందును- పర. 

డుకొందు ననుమాటయే కౌని నాల్లుర్మాతులనుండి నిదుర 

"లేదు... 

(నివ్ష_ మించును. ) 

ఇతి స ప్తమాంకను. 



సరి జమ, 
2222222221 

శ ాక్సురైకిల ప 

ప్రీబేశము-_వీధి. 

(ప్రవేశము... వాతాపిశాస్త్రి, నారాయణశాసి, ల 

వా.....అటుమాసములు కాకుండ మూండునారులు కలిసికొాంటిమి.. మొ 

దట గ ర్భాథానమునకు, రెండవ సారి పుంసవనమునకు,మూ(డవ 

సారి పుత్సునినామకరణోేత్సివమునకు- ఆలాగున శుభముల 
మొద శుభములు రావలయును. 

నా---ేదముండకొడుకుల యింటిలో? బదునాబ్లు శుభములు వచ్చుట 
కంచు ధనికునియింట్లో నొక్క-చావు వచ్చిన మంచిది. అది 
దేశోపకారకము. టొర్బుటొర్టు లెన_చినుకులతో నేమగును! 
కృంభ వృష క లుగవ లైను. 

వా-లా-నీ వట్లు కోరందగదు. 

వాకోేర లేదే. (పకృతిధర్భమును చెప్పినాను. నేను కోరినప్పుడే 
శాని భాగ్య వంతుసియింటినుండి వాహనము బయ ౨ఎదేజ డా 

యేమి ? 

టా శుభమునుండి వెంటనే యళ భములోస కీక్చెతి వేల? 

ళ్ 
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నొ. శుభము వెటనే యశుభము. (పపంచధర్శమం'తే కాజూ ? 
పెపిపంచములో. బగలు రాతి మేలాగో లోపలి పపంచ 
ములో శుభము నశుభము నాలాగు--అప్పుడే పోవ్రచున్నా 
వేల? 

వా రాత్రి యగుచున్నది. ఇంటికి. బోవలదా ? 

(ఇన్దణు నివ )మింతురు.) 

వది విస ంభము, 

(పదేశము-పద నాభ శాస్త యిల్లు. 

ప నేశము---సరోజిని, "కలో బాలకు(శథు., 

స-_-అనుకొన్నయంత యాపద సిన్దించినది. వంశోదారకుండు పుటి 
ణి యి డు 

నా(డు. పురిటిడినములలో నేను బిల్ల వానిని ముఖ్టుకొన్న యె 

డల వంట కక్క_అకురా నని వానిని ముట్టుకొనలేదు. నేనే 
యుగ్తుపోసిస యెడల నంగిటికి 'వేలక్షుపెట్టి యుక్కి_ర విక్కి 6 చేసి 

చంపనా ? నేనే నీళ్ళుపోసిన యెడల నంగిళ్ళు నెక్కునప్ఫుడు 
నొంతునొ_క్షి చంపనా? నేనే నీళ్ళు పోసిన యెడల గొంతుక కస 

ముగ ధాన్య పుగింజ వేసి చంపనా ? ఎంతమహావకానము 

చాంటిపోయినది. నాకిర్శము- ఇంతవజకుంగూడ నక్క_జలే 

కుండనే  యడవనాంటిరాతి యెన్నమ్మపురుగ నై బివ్శా 

రంధ్యమున మెహాోాత్చౌహ'మున గట్టిగ నొక్కయుంకనా శ 
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ఇంతవట కీచానిసకొడుకున శాయు వుంటే నట్లు జరిగి 

నదికాదు. ఈడిసమున6. బురిటిస్నాన నగుటచే సాయంకాల 

నువజ క్రీబుడుతండు నాయధీను.డై యుండును. అడిగ్కో 

అక నుయ్యెలలో జాలిలో. గుకవీలవలెం బండుకొన్నా( 

దు. వాని నిప్పుడే తీసికొని వెటువులో. వాట్యవెతును. (వీల 

వానిని దీనీ చేతులలో. 'బెట్టుకొనును) నాపశాంతమైన 

యింటిలో నీన్ర మొండి చేయివ లెం బుట్టి నాకు ముప్పు డెచ్చి 

సావు. నిన్ను. ద్రుంచి పాణ వెచీవ(గాని యీోాకీకుతొలయగదు. 

కా బ్బిరకాయను బొత)ముపై. బగులంనొట్టినట్లు నీతల యా 

గడపపై బళు నః బగులంగొట్టంగలను గాని సీతలిడరడులర క్క 

ముచే నాముంగితి యపవిత)నుగును, అడిగో- వారిద్దణు 

వచ్చుచున్న ట్లలికిడి యగుచున్నది ఇంక నీవేవము మార్పవల 

యును. [కొత్త రాగమున+ (గొత్తదరు వందుకొని క్రొత్త యాట 

యాడవలయును., 

(వద్ద నాభ శాస్తి) పాఠ్వతి (ప వేశింతుర్యం) 

భ(వారు వచ్చిన మ్రైలుంగనట్లు నటించుచు) ఈప సనస్థష్ట్థడు కొాఆరు._ 
ఈబంగారుకొండకొలఅకు, ఈనంశోోజ్లీఐకునికొజకుం బదునా 

తేండ్తుతపీంచితిని. | శీనివాసమూర్తీ! నీకటాడ మిప్పటీకి గలిగి 
నది. జగన్నాథదేవా! అంధ కారబంథుర మైన నాయింటి కీదీప 

మును గటాశ్షీంచితివా మహా పభూ ! జ్యోతిర్శయిలగు సూ 

ర్యచంతు) లెంతేకాల మాక సమున వెలుగాొందుదరో యంత 

అలం మోదివ్వ తేజ మిచ్చబం బికాశించుగాక. తం డీ ! దంశే 

తక్ష్షకా! పాపాతురాలనై న నేను నీముగ మింతవలజకుం 

ధిన్నగం జూడనే లేదరా! రియ. బపళ్ళు వంటపని చేత? 
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బుకీటిబీడ్డవెన నిన్ను ము్ఫకౌొన లేక పోయితిని నాచేతులు 

ముక_లెపోను_ నాకన్నులు కాలిపోను. (దీపపు వెల్తురికిం 

జెచ్చి) ఇదిగో. అడుగుపెదవ్మికింద గుంట. ఇందున సరిగో 
నాపోలిక_ ఆహా |! ఈపాదాలు,పీక_లు సరిగా డం డీవిక దో! 

ఈ చెవు లచ్చముగ నాయిల్లునిలువ  బెట్టినకుల దేవతయగుతల్లి వి, 

ఆహో! తల్లి దం[డులయచ్చులు, మేనత మేనమామలయచ్చులు, 

ముత్తవతల్లులయచ్చులు దేవుండు జ్మాగతృగా డాంచిపెట్టెియుంచు 

నుగాజోలు, గట్టిగా ముద్దుంబెట్టుకొన్నయెడల లేచి యేడ్చు 
మో! (ముద్దు బెట్టుళ" నును) 

పద్ద---చూచితివా పార్వతీ ! మన మెదురుగానున్నప్పుకు దానికి 

బిడ్లను ముద్దుంబెట్టుళొనుటకు తీగవిసిగ్సగుట చేత నెవ్వరు లేకుం 

డం జూచి ముద్దుపెట్టుకొనుచున్నది. దాని కెంత పేమయో 

మరోచిలి నా * 

పసా_నమూ మేనత్త యే యిక గుణ్బ వానిని జబెంపవలయును. నాచేత 

నేమగును, అందుచేత వంటలక్క- నెవ్య తెనైనం గుడిర్చి మో 

యతేకు వంటబాధ లేకుండంజేయరాదా ? అయ్యో! అటు 

చూడుడు. వెబ్రెదానిలాగున నెంత సేపు ముద్దు బెట్టుకొనుచు 

న్నదో. నాథా! బిక్షకం( బాలిచ్చి వెంటనే వచ్చెదను, మొ 

కిక్క_డ నుందురా-నాతవత్తురా ? 

బద్భ-_ఇప్పుజే యిచ్చి తివికా దా- రెండుగంటల యెడము లేకుండమ్యా త 

మీాయవలదు. ఇప్పుడు మనము పోయిసయెడల సరోజిని 

కుత్పాహభంగ మగును, 

ఛ---ఎంతసేపు చూచినను దనివితీరదు. ఎన్నిముద్దులు పెట్టుకొన్నను 

దనివితీరదు, మాపంక మంకురించిన యెడల మూ(డన నెలలో. 
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బాంకురంగవిఠ లుని దర్భనముచేసి వతు నని _మొహస్కకోం 
టిని. మా*యాయన "కప్పుడు డబ్బులే దని యొక్క చే చమవు- 
నాచంద)హారమును దాకట్టుపెట్టి తీర్గయాతి చేసికొనకి 
తప్పను. కదోలుచునా వు, నాతం డీ ! లే చెదవా-ఇప్పుడు 
వలదు-మాయమ్మ కారము దిరుచున్నది. పాగ వె చుకొనిశాని 
రాదు. అంతవజకు చోలపాట పాజెదను, (ఉయ్యెలలోం 
జాను.) 

బోలపాట. 

జోసూర్యనిభ లేజ-జోసుందరాంగ 

జో సొమ్య గుణధామ-_బజో సరోజూ మా | బోజో॥ 

ఇ్రద్దబుతల్లుల- ముదుబి శ డ్లండవు 

సద్దు సేయక నిద_సల్ప మో తండీ) | జీవో 
సా-మాయేకుం బిలలు వోరుక దా_జోలపాట యెట్టుపాడినదండి ? 
పద్ద పీక లు గనటకు జోలపాట కేమి సంబంధమే? జోలపాటలు 

గొంతుక లోని. పిల్ల కద. పులోవి. పాటలు చదువుణోో వచ్చును 
కాని ముధ రామాయణము శో బిల్లలు పుట్టుదురా ? వ వీల్ల ల 
గననివారు వీల లణో సంబ ధించిన యెన్ని కార్యము లు చేయు 

చుండుట లేదు? పీషీలున్న దే కాని మంతురసానిపనికి? దగ దా? 
వీల గనుటలో ME చేయు చున్న వెద్యవిశారద 
లగు (స్రీ లెదటో - ప్రీమాపధారిణు లన్నవమాటయీగాని, 
కడుపు, కాలు పదునాల్లుతేరములనుండి యొశిగినవారా ? 
స్వ్రు దానియొద్ద శే జోలపాట నేర్చుకో_మునము రవంత 
శప పురిటిగదిగుమ్తుములో నే యుబుసులాడు కొందము-రము. 
(ఇద్దలు నిష్కమింతురు.) 
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స---వై నారు, (పిల్ల నీవలికిండీసిపట్టుకొని) బానిసకొడుకా ! నీంల్లు 

వల్ల కాడుగాను, సనీతల్లిదం డులమాలమున నీచావు నౌబ్షునిము 

సము లాలస్యమయ్యెను రా-ని న్నిష్పుజే కట్టంగట్టి యుండచుట్టి 

ఇెజువులో. బాఆవైతును, (నడచును) పరమాళయువగు నూట 

యిరువ దేండ్లును నీకు బర శెండవదినము రాకుండ నే తీరునట్లు 

చేసెదను, నీచావుతో* సీతల్లిదండులు కృశించి కృశించి 
చళ్తురుగాక.నాసవతీ ! నాసవతిమగండా ! మో రట్టు చావ 

కున్నయెడల నేను జచ్చి పీశాచమనై యుకరి నొక్క-రు దరి 

జేరకుండునట్లు మోనడుమ నిల్చి మికడుపులలో నెడ తెగని 

మంటంబుట్టించి శేయుంబవశథు నెత్సి నోరు కొట్టుకొనున్యా 

చేయుమును, ఈకుజ్దముండకొడు కెట్లు నవ్వుచ న్నాండో- 

ఈనవ్వువలన మనస్సునకు. గల్లీన కౌర్యము తగ్గుచున్న ట్లున్న 

ది ఈఎక్కు_మాలిన మొగమింకం జూడంగకూడదు. మొగనమూపు 

గుడ్జవైతును. (నిమష్క_మించును.) 

(పార్వతి ప వేశించును.) 

పా_ర్రింతకుముందు నామేనత్సె నావిగ్గను ముష్షుంగొనునప్పుచే పాలు 

వెంపువచ్చినవి. అప్పటి కడచుకొంటిని. ఇప్పుడు బ్ 

భా9ంత యెక్కువగా నున్నది. పా లిచ్చెదను-(తొబ్టియొద్దకుం 

బోయి) అయ్యో ! దీం డే(డీ! ఆతా! అత్తా! వంటయిం 

టిలోనికి. బోయిీయుందు నా? నాథా ! నాధా ! అక్కడకు 

బిక్గను దీసికొని మాయ వచ్చినదా ? 

(లోపల) నేను జూడలేము. సరోజినీ! సరోజినీ! ఇకిడ 

రేదు- పార్వతీ ! వచ్చుచున్నాను- తొందర పడకు- 

(స గ్శవాభ భాన్ ప్రవేశించును.) 

మే 
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"'వత్మ---కనంబడ లే దా 9 కనబడలేదా * 

"పాాఅభ్యూ ! లేదు- లేను. 

పద్భ-_ తొందర పడకు_కో వెలలో రామదేన్రునకు |మొక్కి0చుటకు? 

- దీసికొని పోయినదేమో-- నేను జూచివత్తును, నీవిట నుండుము 

"పా నేనుండ గలనా? నేనును వత్తును. (ఇద్దబునిష్క్రమింతు రు.) 

సప వేశించి) చెజటువునకందజుపోవుమార్లములో జనులసందడి యడం 

X లేదు. మజీియొకచారిసిబోయి శేవ్ర లేనిచోట. బాజవైతును, 

(నిమ్మమించును.) 

(పద్భనాభ శాసిలి, పార్వతి, దీపాలతో (బవేశింతురు ) 

"పాాఅయ్య యో ! ఏమి చేయుదము €£ ఎక్కడను గానంబడకుండ 

నున్నాండు. 

పద్ద---అయ్యా ! ఎవ రక్క-డ! బిగనెతుకొని సరోజిని యక్క-డకు 

వచ్చినదా? 

(నేపథ్యమున) ఆవెపునకుం బోవుచున్నది, 
పా-ావవెపున కత్యూ- నాయనా ! చెప్పవయ్యా. 

| రమ్ము (నిష్క్ర్రమింతురు 

(ప వేశించి వక! (పరుగెత్తుచు నేలగోతిలోం బడిపోవును 

అగోతిముం దున్న యంచు. బఫ్టుకొనబోవును. చేతిలో నున్న 

బిగ నూతియంచున( బడిపోవును.) 

(పద్మనాభ శాస, పార్వతి _షవేశింతురు) 

పా (పరుగెత్తి అదిగో వక్ష, (తీసికొని) నాయనా! |బదికియుంటివా? 
పక్న---ఆ. అ. (నూతియొద్దకుం బోయి) సరోజని యిందు. బడీపో 

యెనుజుమోా--సరోజినీ ! ఇదిగో-.ఈనాయుత్నరీయమును బు 
ణి 

శాన్లోము-సీటిలోం గల్లోల మెక్స్పృవగా నున్నడి-హరిహకీ ఈలి 
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ఉపాణావసానశమ మొందుచున్న దికాంబోలు- ఇక 6 గార్యము 
"లేదు, (తనలో) ఎంతకాలము కోధము దాచి తుద కుత 
పని చేసినది ! "మొదటి రెండుమూూడుదినము లీమెవె నాకు 
సంబేవాము కలిగినది. తరువాత నివ్మ్య్యలువ చర్యనుబ్ట నా 
కాసం దేవాము పూర్తిగ నశించినది. వీల వానిని జంపుళకొఅ శే 
కానియెడల నీమె యిట్లు పరుగెత్తుకొని చెటున్రనోొద్ద శీల 

ఖఫోవలయును ? అందులో దప్పుదారి నేల పోవఅయును, ఆఆ 
యములలోని చెవులకు (మొక ంచుటయే యీమె యభి పా 
యమైనయెడల తల్లిదండు)లమెన మాతో. శెప్పీయుండదా ? 
ఇ్షదివజ కామె పవర్శన మంతయు దొంగ(పన ర్తనము 
(వార్గన లన్నియు దొంగ ప్రార్ధనలు, మూథు(డన తెలిసికొన 
లేకపోయిళిని, వమి తెలిసికొనుటకైన సంబేవా లేశ మైన 
లేదు- ఆహో ! ఎంతపని చేసినది_ భార్య సెలవును బొంది యే, 
భార్య బలాత్కారముననే చేసికొన్న ెండవపెండి కే యిన్ని 
సాన్లు వచ్చినవి. భార్య కిష్టములేకుండం చేసికొన్న వార్మి బమ 
"కేదియో చెప్పదరమా ? వెలువులోం జాకి రేవ్లువెపునం బిల్ల 
వాసిని బొాజ పయవలయు ననియె పోయినది. కాని చాక్టివా 
సినోతిళో నాకస్టికముగ. బడి పోయినది. ఆమెమర్యాడన్నూ[త 

ము వోంగొట్టందగదు. 

పా?) కను దీసిగొని మాయన్త యిక్క_డకు రానేల ? తాను నూతి 

లోం బడనేల? 

పచ్చు---(తనలొో) భగవంతు.శా ! ఉచగమురాలగు నాబమిులా లసు* 
యాధిక్యము చే నాడు పెద్దపులికంచు (కూరాధికి యె యెంత 
పని చేసినది ? నన్ను “మించి యిస్లు చేసింది... “నాభార్య 



(ప్రాణము పోయినది. ఆమెమర్యాద పోకుండునట్లు కటాక్షం: 
పుమ((పకా) పార్వతీ ! చెబువుగట్టున నున్న సిద్టీశ్వరుసి 
యాలయములోని విభూతిని చిల్లవానసికిం 'బెట్టుట్నకె యామె 

బిడ్డను దీసికొనివచ్చుచు. (బమాదమున నేలగోతిలో. బడెను 

ఈనతో పాటు వీల్ల పాండుకూడ నూతిలో బడిపోవు నేమో 

యని జడిసి తా నట్టి పా)ణావసరమునం బిల్ల వానిని రక్షింప 

నెంచి నేలమాందికి విసరివె చినట్లు నిక్ళయిం పతక నయున్నడి: 

బిక్లకొఆశే యీమె నాకు నిన్ను వివావా ' మునర్చెను. 

తన పాణము సోంగాట్టుకొనియెన సీబిడ్డను రక్ష ౦చి మనకి 

చెను, పార్వతి! ఆమెకు నమస్క-రింపుము- భగవంతుడా మె 

యూత్య్మకు శాంతిని (బసాదించు.గాక---త్వరలో సింటికిం 

జోయా యచ్చట జరిగింపవలసిన చర్య జరిగి “'పవల యునుః 

కష్రాంతమైన సాచరిత్స)కు 

ధరణి ఆయూలతి బాధలు లేక 4 తనరుంగాక 

(పజల యన్యోన్య వెరముల్ 4 వాయుంగాకత 

కవిత రాజపోవణమున( 4 (గాలుంగాక 

నీతిపాలనమున రాజు 4 నెగడుగొాక్. 

యను భరత వాక్యము తగదుక చొ, 

(అందణు నిష్క్రమింతురు.) 

ఇది అషమాం౦ంకము, 
లు 

స9ంఫూసన్త్వము 

mn 
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